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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 سياست هاي حزب تودة ايران در محك آزمايش
 و جنبش مردمي!“ حركت حساب شده رژيم”

امير محبيان، از نظريه پردازان رژيم: 
گمانم سيستم قصد داشت حركتي  به”

شده را در حوزه تعامل  حساب
نژاد  المللي انجام دهد، نه احمدي بين
توانست اين نقش را بازي كند و نه  مي

طلبان  دست اصالح مصلحت بود كار به
بيفتد كه استحكام الزم را براي اين 
پروژه مهم نداشتند، طبعاً روحاني با 

سوابق خود و نگاه امنيتي خاص تبحر 
“الزم را در اين زمينه داشت.. . 

 
اش، سال جديد را      فقيه در پيام نوروزي     ولي

سالِ اقتصاد، فرهنگ، باعزم ملي و مديريت          
جهادي ناميد، و ضمن يادآوري انتخابات سال        

دست به دست شدن قدرت اجرايي در        ” ،    92
را موفقيتي بزرگ براي    “ كمال امنيت و آرامش   

اي   رژيم دانست. پيام نوروزي، سخنراني خامنه     
بار در مضمون خود نوعي حمايت        در مشهد اين  

را نيز درخود   “ روي  اعتدال و ميانه  ”از سياست   
آن براي شناخت     مستتر داشت، كه توجه به        

وانفعاالت درون حاكميت و راهبردهاي          فعل
رژيم از اهميت برخوردار است.                    

اي در آغاز سال نو،         هاي خامنه   گيري  موضع
هاي او در جهت برقراريِ        گر ادامه تالش    بيان

ها با حفظ     نوعي تعادل در مناسبات ميان جناح     
فقيه و همچنين استمرار      موقعيت برتر براي ولي   

يعني   -در مرحلة كنوني  “ حفظ نظام ”سياست  
سمت     يي كه رژيم با دقت و جديت به          مرحله

هاي   كند و گام    بازسازيِ رابطه با غرب حركت مي      
پيش برداشته است    مهم نخست را در اين زمينه به      

 شود.   قلمداد مي -
در زمينه برنامه هاي رژيم در يكسال گذشته، از          
مهندسي انتخابات تا تالش براي مهندسي خواست       
هاي جنبش مردمي، امير محبيان، از زمره               

پردازان نزديك به دستگاه واليت، در               نظريه
يي گفت كه، دولت روحاني محصول اقدام         مصاحبه

المللي بود.    شده درحوزة تعامل بين     و حركتي حساب  
گمانم سيستم قصد داشت حركتي       به”او تاكيد كرد:    

المللي انجام    شده را در حوزه تعامل بين           حساب
توانست اين نقش را بازي       نژاد مي   دهد، نه احمدي  

طلبان   دست اصالح   كند و نه مصلحت بود كار به         
بيفتد كه استحكام الزم را براي اين پروژه مهم             
نداشتند، طبعاً روحاني با سوابق خود و نگاه امنيتي          
خاص تبحر الزم را در اين زمينه داشت... واليتي           
كاتاليزُري بود كه با نقد جليلي در مذاكرات                

اي تدبير را در شعار روحاني معنادار كرد و              هسته
البته بعداً اجر خود را گرفت. ... بخش مهمي از              

كه به روحاني راي دهند، راي         مردم بيشتر از آن      
 “ آنها راي نه به جليلي بود.

اين تحليل كه ازسوي يك چهره نزديك به            
هايي دقيق و     شود و بر داده     ارائه مي “ بيت رهبري ”

هاي قدرت اتكا دارد،          برآمده از درون محفل      
همچنين نشانگر درستي برداشت ها و ارزيابي هاي        
حزب ما از تدارك مهندسي انتخابات و اجراي آن           

از سوي ولي فقيه و عوامل آن مي باشد. حزب ما              

 7ادامه  در صفحه 

در مسيرِ پيشبرد كدام  دولت حسن روحاني: 
 گيري به كدام سو؟ ها؟ وسمت برنامه

 3و  2ادامه  در صفحات 

 در اين شماره
تخريبِ محيط زيست: عاملِ اصلي را 

 8وجو كرد؟      در ص  كجا بايد جست
 و افولِ آن» نظم نوينِ جهاني«
 11از رؤيا تا واقعيت                  در ص  

هاي جورج ماوريكوس، دبيركلِ  پاسخِ
فدراسيون جهاني سنديكاهايِ 

هاي كميتة روابط  كارگري، به پرسش
 16سنديكاييِ ايران                   در ص 

 6ادامه  در صفحه 

دولت، صرف نظر از تركيب و سياست و نحوه به قدرت           
الساعه نيست، بلكه تبلورِ موازنة مشخصِ        رسيدن آن، خلق  

قدرت در كشور است.  در تحليلِ نهايي، موازنة نيروهـاي            
، تركيب سياسي مشخصي را        مؤثر و تعيين كننده در جامعه     

قدرت مي رساند، و درنهايت اينكه، دولت از خـارج بـه               به
شود. همچنين، بر خالف ادعاي هگل،         جامعه تحميل نمي  

نيست.  “ جلوة تحققِ عقل  ” ويا  “  تحققِ ايدة اخالق  ” دولت  
دولت محصولِ عملِ روندهاي موجود در جامعه در مرحله         
معيني از تحول آن است.  دولت محـصـول و مـظـهـرِ                  

ناپذيريِ تضادهاي طبقاتي است. در آن جايي، در آن            آشتي
طـورِعـيـنـي       دليلي كه تضادهاي طبقاتي به      هنگامي، و به  

آيد. امـا ايـن         توانند آشتي پذير باشند، دولت پديد مي        نمي

بدين معني نيست كه دولت دستـگـاه آشـتـيِ            
طبقات است. اگر آشتيِ طبقات مـمـكـن بـود             

توانست   مي  وجود آيد و نه     توانست به   مي  دولت نه 
 پايدار بماند.

مقولة دولت و يا ماهيت هر دولت موجـودي         
توان مورد ارزيابي قرار داد مگر ايـنـكـه            را نمي 

يي كه دولت بر آن استوار        آرايش طبقاتي جامعه  
است مورد بررسي قرار داد. آرايش طـبـقـاتـيِ            

يي   ها و قشرهاي اجتماعي مانند هر پديده        طبقه

در شرايطي كه طبقة كارگرِ ايران بـراي        
حفاظت از دستاوردهايش و احياي حـقـوقِ        

يـي        اش درگـيـرِ مـبـارزه           سنديكـايـي  
داران   سرمايه  ساز با حكومت كالن     سرنوشت
ست، نـمـايـنـدگـانِ          داري انگلي   و سرمايه 

اصطالح كارگري هر سه تشكلِ زرد و           به
شان بـه    “ رأي مطلق ” ارتجاعيِ حكومتي با    

  عالي كـار، هـمـچـون          در شوراي   93مزد
         رژيمِ واپسگـرايِ واليـت ابزاري در دست
فقيه برضد منافع طبقاتي كارگران انـجـامِ         

عالي   وظيفه كردند. در خاتمة جلسه شوراي      
عـنـوان      هزار تومان بـه 609كار و تصويبِ    

، يعني مبلغي تقـريـبـاً       93حداقل مزد سالِ    

درنگ كنونيِ  وظيفة بي
كارگران و زحمتكشان: 

شدت بخشيدن به مبارزه در 
 راه احيايِ حقوق سنديكايي
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يـي     كند، و دولت نيز در مقام پـديـده          از فرايندي تغييرپذير پيروي مي    
ها و قشرهاي اجتماعي      هاي طبقه   كه محصول و بازتابِ كنش      -زميني

از لحاظ ماهيت فارغ از اين تغيـيـرپـذيـري نـيـسـت.                  -موجود است 
شان،   ها  در نظام جمهوري اسالمي، و عملكرد هر دوره           بنابراين، دولت 

داريِ پسا انقالب بهمن و        را بر مبناي فرايند بازسازيِ سيستم سرمايه      
هايِ اين بازسازي بايد مورد ارزيابي قرار داد. دورة احمدي نـژاد               مرحله

هاي بازسازيِ سيستم سرمايه داري در دورة            يي از مرحله    نيز مرحله 
اي    داري  حيات رژيم واليت فقيه است. ويژگيِ اين دوره را در سرمايه           

عهده داشته است بايد بـيـشـتـر           كه رهبري اين دوره از بازسازي را به       
وچـنـدسـالـه،      نژاد. در اين دورة سي       جستجو كرد تا در شخصِ احمدي     

اي در ساختارهاي اجتماعـي كشـور روي داده              توجه  تغييرهاي قابل 
است. اين تغييرها، همچنين در ساختارِ سيستم سرمايه داريِ ايران و             

اش،    نوع تمركزِ سرمايه و ميزان سرعت بازسازيِ آن، ماهيت طبقاتي         
هـاي     ميزان تمركزِ سرمايه و عالئق و نوع عملكـرد آن در حـوزه               

 شوند. اقتصادي و سياسي نيز ديده مي
داري[ايران] پس از انقالب بهمن و          رهبري بازسازيِ سيستم سرمايه   

داري    هايِ اين بازسازي، هميشه در دست يك جناح از سرمايـه   مرحله
داري    نبوده است. در دهة نخست انقالب، بازسازيِ سيستم سـرمـايـه            

گرفت. در اين دهه، بورژوازيِ بوروكراتيك نـويـن       كُندي صورت مي    به
شكل جناحي  طورِكامل شكل نگرفته بود و يا الاقل به       اسالمي هنوز به  

داري كشور درنيامده بود. البته بوروكراسـيِ          قدرتمند در سيستم سرمايه   
گيري و ريشـه        صورتي گسترده در حالِ شكل      طورِسريع و به    فاسد به 

هـاي     اقتصادي كشور بود، اما هنوز  اهرم        -دواندن در حيات اجتماعي   
تـمـلـك خـود          طورِگسترده بـه     كننده در كشور را به      اقتصاديِ تعيين 

گيريِ بورژوازي بوروكراتيك در دهـة         هاي شكل   درنياورده بود. زمينه   
داري   سازيِ سيستم سرمايه    شصت فراهم شد. در اين دهه، رهبري باز        

داريِ منتسب به     عهده داشت. سرمايه     داريِ تجاري به    [ايران] را سرمايه    
آفـريـن بـوده        كه در تاريخ معاصر ايران از دورة مشروطه نقش          -بازار
داري در كشور است كه پـس از            قدرتمندترين نيروي سرمايه    -است

اش باقي مانده است، بلكـه جـنـاحـي             تنها در جايگاه    انقالب بهمن نه  
اثرگذار در ساختارِ قدرت در رژيم واليي است. اين بخش از طـبـقـة                 

اش، و نيز رابطه و منـاسـبـات           داريِ ايران، بنا بر نقشِ تاريخي       سرمايه
هاي مذهبي[مشهور بـه       هاي باالييِ روحانيت و حوزه      اش با اليه    سنتي

علميه]، در ساختارِ سياسِي كشور صاحب نفوذ بوده اسـت و كـلـيـه                   
گـرايِ سـنـتـي، و           نيروهايِ ارتجاعي در روحانيت و بورژوازيِ واپس      

هاي ارتجاعي و ضد چپ را رهبري كرده است     ها، گرايش   عالوه بر آن  
و با قدرت برآمده از  مجموعِ اين نيروها، از ژرفش و گسترشِ انقالب              

 مانع شد، و درنتيجه، از پيروزيِ انقالب جلوگيري كرد.
گرا و فعال در صـنـايـع          اگرچه در دهة شصت خرده بورژوازي توليد      

كوچك و متوسط توليدي خصوصي و حتي صنايع روستايي در اقتصاد           
گيريِ نهادهاي صنفـي و        شكل  كشور حضور داشتند، اما اين حضور به      

اي   داري  اش منجر نشد، و عالوه بر آن، نتوانست طبقه سرمايه           سياسي
هـاي     قدرتمند را شكل دهد. علت اين شكل نگرفتن را در عـامـل               

پرشماري از جمله در پراكندگيِ جغرافيايي، نداشتنِ حضور و نـقـشِ              
سياسي در ساختارِ دولت موقت، محدود بودنِ كميت و تـأثـيـرِش در               

تـوان     اش از بورژوازيِ تجاري مـي        رويِ سياسي   اقتصاد ملي، و دنباله   
هاي مـذهـبـي و         جويي كرد. ضعف ايدئولوژيك، زير تاثيرِ انديشه    پي

تعبيـري،    ارتجاعي قرار داشتن، و ائتالف نكردن با نيروهاي چپ، و به          
اش بدان دچار بودند، را نيـز بـه            اي كه نمايندگان سياسي     گريزي  چپ

هـاي كـارشـنـاسـانـه،          گواه اسناد و بررسي ها بايد افزود. به     اين عامل 
بورژوازي تجاري ايران از توليد گريزان و بيزار بوده است، و نيز بـايـد               
در نظر داشت كه، بوروكراسيِ فاسد در صنايع توليديِ دولـتـي و در                

داري[خـرده     هاي اقتصادي، آخرين توان اين بخش از سرمايه         مديريت
گرا] را به نابودي كشـانـد. سـاخـتـارِ حـاكـمـيـت                       بورژوازي توليد 

نحوي بوده است كه قـابـلـيـت           شده پس از انقالب اساساً به       ريزي  پايه

ريزيِ اقتصادي ملي را درخود نداشته است. تجربه نشان داده اسـت كـه، در                 پايه
شرايطي كه كشورهاي امپرياليستي، پس از فروريزيِ اتحاد شوروي و كشورهـاي            

انـد و       تازِ ميدانِ جهان شده     ، يكه 1980سوسياليستي اروپاي شرقي در پايان دهة       
ريزيِ اقتصادي مـلـي بـا           يي بالمنازع يافته است، براي پايه       سرماية مالي سيطره  

اي ملي دمكراتيك و رويكردي به سويِ عدالت اجتمـاعـي، يـگـانـه                  گيري  سمت
ساختارِ ضروري ائتالف نيروهاي دمكراتيك و ملي با طبقة كارگر اسـت. هـمـة               

دهند كه ناتوانيِ اقتصادملي در زير بناي جامعة ايران و حضـور                شواهد نشان مي  
نداشتنِ نيروهاي ملي و دمكراتيك در ساختارِ سياسيِ كشور، زمـيـنـه را بـراي                  
رهبري بورژوازي تجاري در ائتالفي با نيروهاي ارتجاعي در دهه شصت، فـراهـم              

 آورده و راه را باز كرده بود.
در مرحله بعدي، در دورة هشت سالة دولت رفسنجاني، كه بازسازيِ سـيـسـتـم      

داري شـروع      كند، جريان جديدي از سرمايه      داري سرعت بيشتري پيدا مي      سرمايه
گـيـرد.      برگشته شكل مـي    كند كه با عنصرهاي جديد نظاميان ازجنگ رشد مي   به

پيوند اين نظاميان با بوروكراسيِ فاسدي كه در دهة شصت در ساخـتـارِ دولـتـي                  
داري در    گيريِ اين گرايش جديد سرمايه      وجود آمده است زمينة الزم براي شكل        به

هاي اوليه اين قشر جديد، از راه رانت و قـراردادهـاي          ايران است. تمركزِ سرمايه    
پردرآمد و بدون انجام تشريفات مناقصه در دولت است. بايد يادآور شد كه، در اين              

هـاي     دوره تمركز سرمايه از طريق سلبِ مالكيت دولتي و عمومي هنوز در مرحله            
هـا در       هاي نفت و گاز و فوالد و مخابرات و نيروگاه  نخست خود قرار دارد. پروژه     

اي فـاسـد و          داري   گيريِ سرمايه   دست دولت است، اما همه شرايط براي شكل       
هاي محكمي براي آن كارگـذاشـتـه شـده        بوروكراتيك فراهم است و سنگ پايه     

هاي نخست رويِ كـار       است. باوجود برخي شعارهاي سياسيِ اميدواركننده در سال        
هـاي     گـيـري     ، متأسفانه سمت  1376طلبان پس از دوم خرداد      آمدن دولت اصالح  

اقتصاديِ دورة دولت محمد خاتمي با دورة دولت رفسنجاني تفاوت چنداني پـيـدا              
نكرد. ادامه سياست هاي كالن اقتصادي دولت رفسنجاني در عمده ترين خطـوط            

، امـري كـه از         “ ليبرال دمكراتيك ” در كنار سياست توسعة سياسي در چارچوبِ        
شود از جمله ويـژگـي         رو مي   هاي شديد روبه    هاي ارتجاعي با مخالفت     سوي جناح 

داري در      هاي دوران دولت اصالحات است. رويارو شدنِ روند بازسازيِ سرمـايـه            
هاي اجتماعـي در كشـور          ها واعتراض   خودش با بحران    هاي مخصوص به    مرحله

تجربه ثابت شـده اسـت،          ها به   امري طبيعي است، و همان گونه كه در اين سال         
ها در كشورهايي مانند ايران، توان، فـرهـنـگ، و       در گذار از اين مرحله   “  سرمايه” 

را در خود ندارد. سياسـت       “  دمكراتيك” و يا   “  ليبرال” هاي    خواست پيروي از گزينه   
داري در اين دوره، سياست مشت آهنـيـن اسـت.           هاي سرمايه   مطلوب براي جناح  

درنتيجه، شعاعِ عملِ دولت محمد خاتمي تنها در محدودة طبقة متوسـط جـديـد                
ها   گيريِ اقتصاديِ اين دولت از گسترده شدنِ ارتباطش با طبقه           باقي ماند، و سمت   

و قشرهاي زحمتكش جامعه مانع گرديد، و از پشتوانة نيروي زحمتكشـان بـراي               
 اش، محروم شد.  نبردهاي آتي

 سلطه نوليبراليسم در ايران 
 -تَبعِ آن نوليبراليسم اقـتـصـادي         و به   -“ ليبرال دمكراسي ” هايِ    اينكه گرايش  

طلبان و دولت محمد خاتمي به تفكر غالب تبديل شد به پروسـة         چگونه در اصالح  
هاي تشكـيـل دهـنـده رژيـم             شود كه جناح    اي ايدئولوژيكي مربوط مي     سازي  باز

 3ادامه  در صفحه 

 ادامه  دولت حسن روحاني ...
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اند، و مـوضـوعـي        اسالمي از ابتداي انقالب تا اكنون آن را طي كرده         
طلبان اسـالمـي     است قابل بحث. در ارتباط اين اين موضوع با اصالح          

كـنـنـده در         هايي از تحصيل كردگان ودانشگاهيان شركت       كه طيف 
دليلِ ارتباط اينـان      انقالب بهمن را دربر داشت، بايد اذعان كرد كه، به         

هاي روشنفكري و نيروهاي سياسيِ جامعة آن روز ايـران،               با محفل 
ها   دگماتيسم مذهبي و تفكرهاي سنتي در آنان زودتر از ديگر اسالمي          

گرايي بـا تـفـكـر و            شكسته شد، و درنتيجه، اين دگماتيسم و سنت       
بايست جايگزين شود. جايگزين متاسفـانـه از            اي جديد مي    ايدئولوژي

خواهانه نبود و در شق غالبِ آن، از مـحـدودة              نوع دمكراتيسم عدالت  
هـاي     فراتر نرفت و درنـهـايـت بـه گـرايـش              “  ليبرال دمكراسي ” 

نوليبراليستي انجاميد كه در ادامة خـود امـروز بـخـشـي از آنـان                    
طلبان اسالمي] را به چرخ پنجم دولت روحاني تبديـل كـرده        [اصالح 
 است.  

نكته قابل توجه آنكه اگرچه دولت محمد خاتمي از سوي هيچكدام           
از جناح هاي اصلي رژيم واليت فقيه مقبول واقع نشد ولي خاتمي و              
نيروهاي سياسي هوادار او نتوانستند از چارچوب هاي تنگ بـرداشـت            

هـاي دمـكـراتـيـك           پا فراتر نهاده و گرايش    “  خودي و غير خودي   ” 
مشخص و پيگيري از خود بروز بدهند و بر اساس ضـرب الـمـثـل                  

شدند. اين جريان سياسي كـه       “  از آنجا رانده و از اينجا مانده      ” معروف  
اي    با جنبش مردمي    1376خردادماه    2در انتخابات رياست جمهوري     

آنكه كار بزرگي انجام دهد، بـه         اش را بي    وسيع بر سر كار آمد، جايگاه     
داريِ بـوروكـراتـيـك و          ماجراجوترين دولتي سپرد كه ائتالف سرمايه     

تريـن بـخـشِ        داريِ تجاري در اتحادي شوم با ارتجاعي        سرمايه  كالن
 روحانيت روي كار آورد. 

اش را با نفوذ      داري نوين در ايران  تمركزِ اوليه سرمايه         سرمايه  كالن
گيري از رانـت و فسـادورزيِ دولـتـي و                  در قدرت سياسي و بهره    

هاي رياست جـمـهـوري         ها  به دوره     دست آورد، و اين     خواري به   ويژه
) مـربـوط اسـت. دورة            1384تا    1368رفسنجاني و محمد خاتمي(   

عطفي در ميزانِ تمركز و انباشت سرمايـه          نژاد اما نقطه    محمود احمدي 
يابي و تحكيمِ قدرت سـيـاسـي و اقـتـصـادي بـورژوازيِ                      و قدرت 

اي قدرتمند در ايران است. در     داري بوروكراتيك در مقامِ جناحِ سرمايه    
خواري فراتر رفت و كار       اين دوره، شيوة تمركِز سرمايه از رانت و ويژه        

دزديِ مستقيم و بازي با دالرهاي نفتي در بازارِ سياه و سلـبِ               به خزانه 
سـازي كشـيـده شـد.            مالكيت اموال ملي و دولتي زيرِ نام خصوصي       

قرارگاه خـاتـم   ” اي عظيم نظير  هاي پيمانكاري   ظهورِ پر قدرت شركت   
هاي نفت و گاز      كه در حوزه   “ شركت مبنا ” ، سپاه پاسداران و يا      “ االنبيا

و انرژي،  احداث نيروگاه، راه آهن، جاده سازي، پل سازي، آب و برق              
در شمار بسياري از كشورهاي خاورميانه، آسيا، و آفريقا فعاليت دارنـد     
را در اين راستا بايد ديد. در اين راستا، همچنين نهادهاي گوناگون و               

از    -داري كشور مربوطـنـد      هاي مختلف سرمايه    پرشماري كه با جناح   
و    فقيه، يعني انـواع         قبيل نهادهاي عمدة غيردولتيِ زير نظارت ولي      

اقسام بنيادها و نهادهاي مالي و اقتصادي و نظامي همچـون سـپـاه               
مستضعفان، و نيروهاي انتظامي، و همچنين نهادهـاي    پاسداران، بسيج 

اند. امروز وقتي از      همگي دخيل   -المنفعه  ظاهر عام   مالي و اقتصاديِ به   
گوييم ديگر صحبت بر سـر آن           داريِ تجاري سخن مي     سرمايه  كالن

هاي پايانيِ حيات رژيم شـاه     اي كه در سال     داريِ تجاري   گونه سرمايه 
موضوعيت داشت نيست كه تنها به بازارهاي سنتيِ تهران و شهرهاي           

هاي وابسـتـه بـه سـپـاه و               شد. كنسرسيوم    اصلي ايران محدود مي   
نهادهاي ديگرِ وابسته به حاكميت هم در امر تجارت و واردات كـاال              

ها  نقشِ بازار را كه در          هاي تجاري اين كنسرسيوم     فعالند، اما فعاليت  
 -اي پرنفوذ در حـيـات اقـتـصـادي             مقام جريان سياسي و اقتصادي    

انـد از     وجه نتوانسته هيچ سياسي كشور همواره حضور داشته است را به 
هاي   ميان بردارند. اتاق بازرگاني تهران و حزب مؤتلفة اسالمي و گروه           

همسو با آن، هم در بين روحانيت و هم در ساختارِ دولت نفوذ دارند، و               
انـد.     با روي كار آمدنِ حسن روحاني، در دولت جاي پاهايي پيدا كرده      

اي را در        شده  اين جريان، پس از باال رفتن شديد قيمت دالر، تظاهرات كنترل           ادامه  دولت حسن روحاني ...
هاي سرشناس اين جريان، عسـگـراوالدي        در بازار برپا كردند. از چهره        92سال  

[اسداله]، تا آخرين روزهاي زندگي خودش در تالش براي يار گيري جديد بـود.     
طورِعمده بازار منظور     داري تجاري (در اينجا به       در رابطه با پايگاه سياسي سرمايه     

داري ايـران از         هاي مختلف سرمايـه     است) بايد اذعان داشت كه در بين جناح        
تر برخوردار بوده اسـت. ايـن           تر و نيز گسترده     مراتب طوالني   اي به   سابقة سياسي 

داري هميشه با توليدكنندگان خُرد و صنوف رابطه تنـگـاتـنـگ               بخش از سرمايه  
شد كه نصف بازرگاني خارجي و         داشته است. حتي در آستانة انقالب ارزيابي مي        

دو سوم بازرگاني توليدات خُرد را در اختيار خود داشته است. بازار كه در آستـانـه                  
انقالب به نيروهاي مخالف[با رژيم شاه] پيوست و در جريان مرحله اول انقـالب                
در جبهة ضد ديكتاتوري[شاه] قرار گرفت، از فرداي پس از پيروزي انقـالب بـه       

هاي برجسته    هاي اساسيِ تعميقِ انقالب تبديل شد و برخي از چهره           يكي از مانع  
و سرشناس آن در روند ترمز كردن و به شكست كشاندن انقالب بهمن در كنـار           

ها را متشكل كردند و بـه           ترين نيروهاي سنتي قرار گرفتند و حتي آن         ارتجاعي
گر پرداختند. نيروهاي سياسي منتسـب بـه ايـن         دهيِ نيروهاي سركوب  سازمان

در مانع تراشي در بـرابـرِ         1376خرداد ماه     2داري ايران پس از       بخش از سرمايه  
قـدرت رسـانـدنِ         هاي دولت اصالحات نقش عمده داشتند و بـراي بـه              اقدام

داريِ غيرمولد در يك صف قرار گرفتند. اما           هاي ديگر سرمايه    نژاد با جناح    احمدي
ها[نيروهـاي بـازار] را از             هاي منتسب به بورژوازيِ بوروكراتيك نوين آن        جناح

ها و جايگزين شـدنِ اقـتـصـاد            گيريِ تحريم   ساختار دولت كنار گذاشتند. با اوج      
هاي رژيم براي دور زدنِ         داري تجاري]  و آغازِ كوشش        جاي سرمايه   مافيايي[به 

دهيِ   امنيتي از سازمان    -هاي نظامي   داريِ مرتبط با جناح     ها، بخش سرمايه    تحريم
مؤثرتري برخوردار بود، و درنتيجه، با توجه به دراختيار داشتنِ دولت، فروشِ نفت             
و دالرهاي نفتي و بخش بزرگي از تجارت خارجي را دركنترل گرفت. اين بخش          
از بورژوازيِ بوركراتيك نوين كشور، بازي با دالر را در بازار سـيـاه و بـانـك                     

اش را از دولت اعـالم         رضايتي  مركزي در اختيار خود داشت. در اين دوره بازار نا          
خصـوص در       كرد و چند تظاهرات، البته كنترل شده، در بازارهاي ايران و بـه              

بازار ِتهران برپا كرد. فعاليت پررنگ و حساب شـدة بـرادران عسـگـراوالدي                  
نيابت از بخش بورژوازيِ بازار در اين برهـه در عـرصـة                 اله و اسداله] به      [حبيب 

يي كه    هاي سياسي دوره    سياست كشور امر مهمي است كه اثرهاي آن در تحول         
ها بيرون بمانـد.      منجر شد نبايد از ارزيابي      1392به مهندسيِ انتخابات خرداد ماه      

اوالدي در مقام سخنگويان حزب مؤتلفه در اين دوره از هاشـمـي               برادران عسگر 
رفسنجاني دلجويي كردند و او را عمود خيمة نظام ناميدند، خواهان گشايش در              

نفـع    طلبان به   موضوع حصر موسوي و كروبي شدند، و ائتالف با بخشي از اصالح           
اي مشخص در كشور را خواستار شدند. حقيقت اينكه، در دو                تغييرهاي سياسي 

نژاد شكست سياسي دولت كامال مشخص شده بود و            سال پايانيِ دولت احمدي   
شكاف در بيت رهبري پيرامونِ محور كاهشِ بحران و مذاكره با غرب شـكـلـي                

داريِ   هاي مختلف سرمايه    خود گرفته بود. در چنين وضعيتي، جناح         كامالً علني به  
رفت از بحران از چند ماه پيـش از آن              كه اجرايِ خط مشيِ برون      كشور درحالي 

استارت زده شده بود، و همچنين با آگاهي از نيت و عزم بيت رهبري به تغيـيـر                  
شـده     دارِ دولت و مسير حركت، بخت خود را در انتخاباتي مهندسـي             دادنِ سكان 

هـاي     رأيِ عمومي گذاشتند. خط مشي پذيرفته شده از سوي هـمـة جـنـاح             به
نژاد، در آسـتـانـة         حاكميت، از جمله مصباح يزدي و ديگر حاميان دولت احمدي         

وفصـل   عبارت بود از: پايان دادن به مناقشه و درگيري با غرب، حل    92انتخابات  
داريِ ايران با غرب، سـرعـت          اي، بازسازيِ مناسبات سرمايه     مسئلة برنامة هسته  

بخشدن به خصوصي سازي و سلبِ مالكيت دولتي. در اين ميان عمـده تـريـن                  
گيري اقتصاد كشور در مسيرِ اقتصاد نوليبرالي است كـه            توافقِ انجام شده، سمت   

انـد.     طلبان بر محور آن ائتالف كـرده        هاي حكومتي و از جمله اصالح       همة جناح 
گيريِ نوليبرالي در اقتصاد بـر پـايـة             هاي حكومتي به سمت     گرايشِ همة جناح  

طلبـان   ها مبتني است، و در مورد اصالح اي مستقيم ميان اين جناح    رابطة طبقاتي 
يي ايدئولوژيك، و يا ائتالفي بر مبناي ايدئولـوژيـك، اسـت.       بيشتر بر پاية رابطه 

طلبان كه با شعار بازسازيِ بدنة جنبشِ سياسي و توسعـة             بخش بزرگي از اصالح   
سياسي وارد انتخابات شدند، پس از پيروزيِ حسـن روحـانـي و آگـاهـي از                      

رد               هاي پشت   توافق پرده، به هر دويِ اين شعارها پشت كردند و در پيرامونِ پيشبـ
اند.   تبديل شده “ تدبير و اعتدال” هاي اقتصاد نوليبرالي به چرخ پنجم دولت        برنامه

قدرت رسيده است و در ايـن       دولت حسن روحاني در چارچوبِ چنين ائتالفي به    
 كند.   چارچوب عمل مي
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افزايشِ مشاركت زنان در جامعه: چگونه و        
 باكدام برنامه؟

 -هاي اقتصـادي    ، و ادامه برنامه   1393نو    با آغاز سال  
ويژه شتاب بـخـشـيـدن         فقيه، به   اجتماعي رژيم واليت  

زدايي، تبـلـيـغـات        سازي و مقررات    سياست خصوصي   به
هاي وابسته به     اي از سوي دولت و برخي محفل        پردامنه

حكومت در خصوص افزايش مشاركت زنان در امـور           
گـوش     سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنـگـي بـه         

رسد. پيش از اين، در آستانه نوروز و در گـرمـاگـرم                مي
هاي مربوط به اجراي فاز دوم برنامه هدفمـنـدي            بحث
هاي ناشي از توافق ژنو و اعـالم            ها و نيز تحول     يارانه

فقيه، معـاون     سياست كلي اقتصاد مقاومتي ازسوي ولي     
جمهور در امور زنان و خـانـواده در نشـسـت                  رييس

سراسري مشاوران استانداران در امور زنان و خـانـواده،          
عـزم مـلـي        داشت كه، افزايش مشاركت زنان به       اعالم

كـنـد.      احتياج دارد و دولت دراين زمينه فعاليـت مـي          
دخـت     شهين” ، نوشت:    92اسفندماه    4خبرگزاري ايلنا،   

موالوردي [معاون رييس جمهـور در امـور زنـان و                
قانون پـنـجـم        230خانواده] در ادامه[سخنانش] ماده        

توسعه را نوعي قانون اساسي براي زنان خواند و گفت،          
محور به مسايل مربوط به زنان ازجمله         14اين ماده در    

تقويت نهاد خانواده و استيفاي حقوق شرعي و قانونـي          
پردازد و ما موظفيـم كـه بـا             ها مي   زنان درهمه زمينه  
هايـي   هاي اجرايي در قالب تفاهم نامه       همكاري دستگاه 

اين محورها بپردازيم... موالوردي دربـاره كـاهـش                 به
ساعت كاري زنان داراي فرزند معلول  و يا با شـرايـط             
خاص، گفت: اين موضوع در كميسيـون اجـتـمـاعـي              
مجلس در دستور كار است... طرح دوركاري كـه هـم               

شده، انتظارات الزم    براي زنان و هم براي مردان تدوين      
است، بنابراين صحبت از حـذف آن            را برآورده نكرده  

 “آمد كه ما با آن مخالفت كرديم. پيش 
اشاره معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در          
مورد برنامه پنجم توسعه جمهوري اسـالمـي حـامـل            
نشانه هاي جدي اي از تغيير و تحولي مثبت و ملموس           
در رابطه با وضعيت زنان، خصوصاً زنان كارگر، كارمنـد          

 و معلم نيست.  
نكته مهم اينكه اساس برنامه پنجم توسعـه دولـت           
جديد همچنان بـر ادامـه و گسـتـرش سـيـاسـت                  

سازي و جلب و جذب سرمايه خارجي استـوار           خصوصي
است. ثمرات چنين سياست هايي را مردم ما با پوسـت            
و گوشت خود در طول دهه اخير احساس كرده انـد و             
ادامه اين سياست ها زنان شاغل، مانند مـردان را، در             

رو خـواهـد      ها با كاهش سطح درآمد روبه       تمامي عرصه 
كرد. همان طور كه قبالً اشاره كرده ايم اساسِ برنامـة            

هاي نـولـيـبـرالـي          پنجم توسعه حركت در مدار نسخه     
المللي پول و بـانـك          شده ازسوي صندوق بين     توصيه

ها، چگونه و برپايـة       اين واقعيت   جهاني است، باتوجه به     
چه معياري قرار است مشاركت زنان كارگر، كـارمـنـد،           
معلم، پرستار و ديگر زنان شاغل كه دستمزدي كمتر از          

كـنـنـد،      مردان در برابر كار همسان با آنان دريافت مي        

تامين و تضمين شود؟ آيا افزايش مشاركت زنان در         
هاي اجتماعي، با وجود تبعيـض خشـن در             عرصه

پذيـر اسـت؟       انتخاب شغل و ميزان دستمزد، امكان     
هاي   عالوه، هزاران دختر جوان دانشجو از تبعيض        به

پيدا و پنهان در مركزهاي آمـوزش عـالـي رنـج               
برند، با اين حال، كدام ماده و تبصـرة بـرنـامـه           مي

يي دارد و  بر حل و         اين مسئله اشاره    پنجم توسعه به  
كند؟ برنامه پنجم توسعه و ديـگـر          تاكيد مي     رفع آن 
فقيـه    اجتماعي رژيم واليت    -هاي اقتصادي   سياست

كنندة حقوق بـرابـر        در چارچوب قوانين حاكم، نقض    
تـوان بـا        اند. هنگـامـي مـي         براي زنان در جامعه   

صراحت، صداقت، و شفافيت از افزايش مشـاركـت         
زنان در امور سياسي، اقتصادي، و اجتماعي سـخـن          

ميان آورد كه زمينه و بسترهاي اجـتـمـاعـي و                به
بـاشـنـد. در چـارچـوب                 حقوقي آن فراهم شده   

هاي كلي كنوني رژيم و قوانين مصوب كـه           سياست
توان از افزايش مشـاركـت         ستيزند، نمي   شدت زن   به

هـاي     ويژه زنان طبقه    زنان دم زد! زنان ميهن ما، به       
برند و حقوق     اي وحشتناك رنج مي     كه از تبعيض جنسيتي     محروم و زحمتكش جامعه، عالوه براين     

ترشدن تبعـيـض    هاي اقتصادي ضدمردمي ژرف     شود، بر اثر اجراي سياست      شان پايمال مي    راستين
 طبقاتي را شاهدند. -جنسيتي

 
 افزايشِ قيمت نان، و سقوط سطح دستمزدها   ها: حذف يارانه

ترين مادة  ها افزايش قيمت نان در مقام اصلي       يكي از پيامدهاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه       
نـان يـك     ” ماه، در گزارشي، نوشت:        فروردين  11غذايي خانوارهاي ايراني است. خبرگزاري ايلنا،        

تـر     است... مشكالت معيشتي كارگران با افزايش قيمت نـان وخـيـم                  كاالي ضروري پرمصرف  
، معاون اول رئيس جمهور در جمع مسئوالن استانداري تـهـران            92درابتداي اسفندماه   “   شود.   مي
بايد اين پيام را به مردم منتقل كنيد كه ميان دريافت يارانه نقدي و حـل مشـكـالت                    ” بود:     گفته

را بـايـد           اي كه آن    گيري  ]. چنين موضع    92اسفندماه    6[روزنامة رسالت،    “  يكي را انتخاب كنند   
در خـود نـدارد، بـا                شرمانه ناميد، نسبت به زندگي و معيشت مردم هيچ دغدغة خـاطـري          بي

هاي اقـتـصـادي را بـه سـيـاسـت                 فقيه، حلِ مشكل    اي ويژة مسئوالن رژيم واليت      فريبي  عوام
اي چون پرداخت يارانة نقدي مربوط        و فريبكارانه     هاي غيرعمده   ها و مسئله    ضدمردمي حذف يارانه  

كند. بايد از اسحق جهانگيري، معاون رئيس جمهور، پرسيد كه، در طـول دو                  داند و حواله مي     مي
اجرا درآمده است و سياست فريبكارانة پرداخت يـارانـة            سال اخير كه برنامه آزادسازي اقتصادي به      

اسـت؟ آيـا        شده است، سطح زندگي و قدرت خريد مردم آيا افزايش داشـتـه              كار گرفته     نقدي به 
 وجود آورده است؟ پرداخت يارانه نقدي بهبودي در معيشت مردم به

قائم مقام وزير صنـعـت، مـعـدن و         ” ، در گزارشي، نوشته بود:  92اسفندماه    4خبرگزاري مهر،   
تجارت از تصميم دولت براي اصالح نظام قيمتي نان خبر داد. ... اصالح قيمت نان در اجراي فاز                      

دقـت    گيرد... نظام قيمتي نان يك نكته كليدي است و بايد به                 ها صورت مي    دوم هدفمندي يارانه  
 5عالوه براين، خـبـرگـزاري ايسـنـا،            “  تواند به نحوي مؤثر باشد.       بررسي كرد كه كدام الگو مي     

گيري درباره افزايش قيمت نان در سال آيـنـده جـزو               تصميم” ، در گزارشي، نوشت:      92اسفندماه  
] وجود   93هاست. ... احتمال افزايش قيمت نان در سال آينده [سال                  وظايف ستاد هدفمندي يارانه   

 “دارد.
اجرا درخواهد آمد كه سطح دستمزد كارگران، روستاييـان،           ها درحالي به    فاز دوم هدفمندي يارانه   

با رشد نـرخ   -هاي دولتي و خصوصي در طول چندسال اخير      معلمان، پرستاران، و كارمندان بخش    
مرتب سقوط كرده است و زحمتكشان شهر و روستا قادر به تامين مايحتاج بديهي خود و                   -تورم

درآمـد  ” بـود:       ، در گزارشي، اعتراف كرده92ماه    دي  28شان نيستند. خبرگزاري ايلنا،        هاي  خانواده
 “تر از تورم است. درصد كارگران، عقب 67
نـفـره بـه         4هزينه خانوار   ” بود:     ، خاطرنشان ساخته    92اسفندماه    5عالوه، خبرگزاري مهر،      به

“ انـد.     درصد قدرت خريد خود را از دسـت داده        60هزار تومان رسيد. كارگران  800ميليون و 1
 20تـا       18برند. افزايش     سر مي كارمندان، پرستاران، و معلمان كشور نيز در وضعيت مشابهي به  

شـان را       هاي  خود دشواري زندگي كارمندان و خانواده       93درصدي دستمزد كارمندان براي سال      
كند. دربارة اثرِ اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي كه به سقوط سطـح دسـتـمـزدهـا و            آشكار مي 

كاهش قدرت خريد اكثريت مردم ميهن ما منجر شده است، گزارش بانك مركـزي جـمـهـوري               
گردد كه، مصرف سرانه كاالهايي نـظـيـر           اسالمي بسيار افشاگرانه است. دراين گزارش تاكيد مي        

اسـت.     يافته و قدرت خريد خانوارها سقوط كـرده      برنج، نان، گوشت، مواد لبني، روغن... كاهش        
متوسط مـقـدار     ” بود:       ، ضمن انتشار گزارش بانك مركزي، افزوده      92اسفندماه    6روزنامه اعتماد،   

هاي نـخـسـت     ] نسبت به سال 1391مصرف سرانه اغلب كاالهاي خوراكي مردم درسال گذشته [ 
هـاي     هاي اجـراي بـرنـامـه         ، سال92-91هاي    سال“  است.   [خورشيدي] كاهش يافته        80دهه  

 ها و نيز همراه با آن، اجراي سياست فريبكارانه پرداخت يارانه نقدي است! هدفمندي يارانه
موازات   هاي آزادسازي اقتصادي و به      افزايش نرخ كاالهاي خوراكي و ضرور بر اثر اجراي برنامه         

ها كاهش سطح دستمزدها بازهم ادامه خواهد يافت. دولت حسن روحاني دراين زمينـه ادامـه                    آن

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

هاي نهـادهـاي    چاك فرمان نژاد و مدافع سينه دهنده راه دولت ضدملي احمدي    
 المللي پول و بانك جهاني است! اي مانند صندوق بين امپرياليستي

 
 

يـي  مـلـي و            حمايت از زندگي و آيندة كودكان كار: وظيفه        
 همگاني است!

بربـادده ايـران و           ويژه پس از پايان جنگ خانمان       دهه اخير، به    در طول سه  
شـده از سـوي          اجتماعي ديكـتـه     -هاي اقتصادي   عراق و آغاز اجراي برنامه    

المللي پول و بانك جهاني، پيوسته برشمار كودكان كـار افـزوده             صندوق بين 
سـازي،     هايي نظـيـر خصـوصـي         است. پديدة كودكان كار، كه با برنامه         شده  

  زدايي، و آزادسازي اقتصادي ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد، اينك بـه             مقررات
ترين پيامدهـاي     اي جدي تبديل شده است، و يكي از دردناك          معضل اجتماعي 

 فقيه است. عملكرد رژيم واليت
صراحت گفت كـه،      يي، به   چندي پيش، رئيس سازمان بهزيستي، در مصاحبه      

است و هـيـچ قـانـون         ساماندهي كودكان كار و خيابان با خالء قانوني مواجه  
اين منظور كه در برگيرنده منافع اين كودكان باشد، در             مشخص و مدوني به     

 34اكنون    هم” بود:    دسترس نيست. خبرگزاري ايلنا در اين زمينه گزارش داده           
روزي بـهـزيسـتـي          سرپرست در مراكز شبانـه      هزار كودك بدسرپرست و بي    

شوند... دربخش ساماندهي كودكان خياباني خالء قانوني داريم...               نگهداري مي 
دهند...  چـنـانـچـه            ها وظايف خود را دراين بخش انجام نمي         برخي از دستگاه  

هـاي هـمـيـار          نهاد] و گروه     هاي مردم   [سازمان   NGOهاي مدني و      شبكه
تري را در حوزه كودكان كار و خياباني          توانيم اقدامات گسترده    تقويت شوند مي  

انـد     درهمين زمينه، مسئوالن شهرداري تهران نيز اعتراف كرده       “  انجام دهيم.  
نيستند. خبرگزاري ايسنا، در     “  قادر” كه، به ساماندهي و حمايت از كودكان كار         

، در گزارشي، ازقول گردانندگان شهرداري تـهـران اعـالم             92آغاز اسفندماه   
در حوزه مقابله با پديده كودكان كار بسترهاي اجتماعي موجود درنظر           ” داشت:   

شود كه بسترهاي حقوقي و قانوني آن         هايي نوشته مي    نامه  گرفته نشده و آيين   
هاي قضايي دراين زمينه با مشكـل         مشخص نيست، بنابراين مراجع و دستگاه     

شهر تـهـران    تنها رئيس سازمان بهزيستي و مسئوالن كالن   نه“  مواجه هستند.  
از نبود قانون و ضمانتي اجرايي درخصوص سرنوشت كودكان كار زبـان بـه                

كه  آنان را تنـهـا         -گشايند، بلكه كارشناسان و مددكاران اجتماعي       شكايت مي 
پناه و معصوم كه اجباراً به كارهاي مختـلـف روي              گاه هزاران كودك بي     تكيه
هـاي جـمـهـوري          ها و برنامـه     نيز سياست   -حساب آورد   توان به   اند مي   آورده

هرروي، پديده كودكان كـار از       دهند. به  اسالمي را مورد انتقاد سخت قرار مي  
شود كه به گسترش فقر در جامعه منـجـر شـده               هايي ناشي مي    اجراي برنامه 

ويـژه     هـاي مـحـروم، بـه           است و گروه قابل توجهي از كودكان خـانـواده          
نشينان شهرهاي بزرگ و پناهندگان افغانستاني و عراقي ديگر كشورها،            حاشيه

است. براي مقابلـه بـا ايـن             بار ناچار كرده      كارهاي نامناسب و شكنجه         را به 
لحاظ قانونـي     هايي به   پذيرش، نخست مجموعه اقدام     پديدة دردناك و غيرقابل   

سـال     16بايد انجام پذيرد و در درجه اول بر ممنوعيت كار كـودكـان زيـر                  
درعمل تاكيد گردد. براي حل معضل كودكان كار ضرور اسـت كـه دسـت                   

هاي مشابه    بنيادهاي انگلي خصوصًا كميته امداد خميني در اين زمينه و عرصه          
قطع گردد، و سازمان بهزيستي، با كادري باتجربه و حمـايـت و فـعـالـيـت                    
كارشناسان و مددكاران تقويت شود و با دريافت بودجه الزم در سراسر كشـور              

يكسان و بـدون هـيـچ           و بدون استثناء كودكان كار ايراني و غيرايراني را [به          
تفاوتي] زير چتر حمايت خود گيرد. فراموش نكنيم كه، مصوبه ضـدكـارگـري                

نفر از شمول قانون كـار        10هاي كمتر از      مجلس ششم در خارج كردن كارگاه     
روي، لغو ايـن       زده است، ازاين    كار در ساليان اخير دامن        رشد پديدة كودكان    به
سود منافع كودكان كار خواهد بود، تضمين كنـنـده            حال كه به    درعين“  قانون” 

كردن     تواند باشد. فراهم     امنيت شغلي كارگران صنوف در چهارگوشه كشور مي       
هاي مـهـم      شرايط تحصيل و زندگي درخور و ضرور يك كودك از ديگر نكته           

هاي مناسب در مسير مبارزه با رشد پديدة كودكـان            وجود آوردن زمينه    براي به 
سود زندگي اكـنـون، آيـنـده، و             كار و در نهايت محو و نابودي اين پديده به         

 كنند. سرنوشت همة كودكاني است كه در ايران زندگي مي
اجتماعي آن، در كنارِ سـيـاسـت       -گيري اقتصادي هاي رژيم و سمت   برنامه
اش، عامل پيدايش و رشد پديدة كودكان         مانده فرهنگي   وسطايي و واپس    قرون

 ها مبارزه كرد! كار در ميهن ماست. بايد قاطعانه با اين برنامه

 ادامه  نظم نوين جهاني و افول  ...

 متحدان نزديكش شكستي استراتژيك و پرهزينه بود.     
درعمل شكست    2008سابقة اقتصادي جهاني در سال        آن بحران بي  

نئوكنسرواتيسم[نئوكان]) و نوليبراليسم را رقـم زد،           كاري (  نومحافظه
نوليبراليسمي كه بيش از سه دهه بر جهان حـكـم              كاري و   نومحافظه

المللي را تعيين كرده بـود.        رانده و راستاي اقتصادي جهان و روابط بين       
اين شكست در انتهاي دهة نخست قرن بيست و يكم، با ظهورِ چيـن              

اي برتر و همزمان بـا آن مـطـرح شـدن                  در مقام نيروي اقتصادي   
گـذاري     ريزيِ اقتصاديِ مبتني بر سرمـايـه        هاي مشخص برنامه    مزيت

دولتي در اين كشور مصادف شد، و طبيعتاٌ مدلي جايگزين در بـرابـرِ                
هاي   را براي بسياري از خلق    “  بازارِ آزاد ” خورده و پرهزينة      مدلِ شكست 

تبعِ آن، قابليت مداخلة مـثـبـت          جهان ارائه كرد. قدرت اقتصادي، و به       
چين در صحنه اقتصاد جهاني، عمالٌ آزاديِ عمل كشورهـاي درحـال             

طـورِ     شان بـه     ريزيِ اقتصاد ملي    توسعه را در طراحي راه رشد و برنامه       
چشمگيري افزايش داد. در اين رابطه، رشد اقتصادي باالي چـيـن و               

گير سطح زندگي صدها ميـلـيـون          باال بردنِ چشم    توانايي اين كشور به   
همزمان مـدرنـيـزه كـردن اقـتـصـاد و                 طور  شهروند اين كشور و به    

اي    هاي سيستم اقـتـصـادي        ساختارهاي شهري، ترسيم كننده مزيت    
 آلترناتيو در برابر سيستم مبتني بر بازارِ آزاد بوده است.    

هـا،     گري، تجاوزگريِ آشكار به حقـوق خـلـق           هاي نظامي   سياست
داري و      هاي عظيم و چند وجهي اقتصاديِ كشورهاي سرمايه         مشكل

ها، پيشرفت و صعود اقتصادي چين به جـايـگـاه             همزمان با اين    طور  به
قدرت اقتصادي دوم جهان طبيعتاٌ و درعمل همين گونه فضا را بـراي             

هاي مختلف جهان الـهـام         خواهانه در منطقه    گسترش تغييرهاي ترقي  
هاي سوسياليسـتـي و سـوسـيـال             بخشيد. در آمريكاي التين، دولت     

هـاي     عـدالـتـي      اند كه رويارويي با بـي        قدرت رسيده   دموكراتيكي به 
اي، و      اقتصادي و نژادي، گسترش و تعميق اسـتـقـالل مـنـطـقـه               

هاي بزرگ را در        شان از چنگ كنترلِ شركت      ستانيِ منابعِ ملي    بازپس
اند. دو دهه پس از آنكه با اطميـنـان گـفـتـه                  دستوركارشان قرار داده  

داريِ نـولـيـبـرال وجـود نـدارد،               شد كه جايگزيني براي سرمايه      مي
كشورهاي آمريكاي التين يكي پس از ديگري در مسـيـر ايـجـاد                 

هاي سوسيـالـيـسـتـي حـركـت             آلترناتيوهاي اقتصاديِ مبتني بر ايده    
هاي موسوم به بهارِ عربي در خاورميانه و شمال           كنند. وقوع انقالب     مي

هاي سركوبگر وابسته به امپرياليسم در مصر و          آفريقا و سرنگوني رژيم   
 تونس نيز در چنين فضايي صورت گرفت.   

هاي پس از حمله غيرقانونيِ اياالت متحـده و مـتـحـدان                 در سال 
اش به عراق كه با نقضِ منشور سازمان ملل مـتـحـد صـورت                  ناتويي

هـايـي      پذيرفت، در مواجهه با احتمالِ تكرارِ چنين شرايطي كـوشـش          
معين براي ايجاد يك عامل تعادل بخشنده به موازنة قدرت در جهـان             

ترين گـونـة      از موفق “  بريكس” ِ كشورهاي     انجام گرفت. تشكيلِ گروه    
قارة جهان    4دليل دربرداشتنِ كشورهايي از       ها است كه به     اين كوشش 

اي، سيـاسـي، و اقـتـصـادي بـه                هاي منطقه   كه هركدام با بستگي   
شان مرتبطند، ظرفيت بسيج نيروهاي قابل توجهي         كشورهاي همسايه 

هاي كمونيست يا   را درخود دارند. در هر پنج كشور عضو بريكس حزب          
هاي سـيـاسـي       طورِمستقيم شريكند و يا در تحول       در قدرت سياسي به   

كشورشان صاحب نفوذند. دو عضو داراي حق وتو در شوراي امـنـيـت               
در تركيب بريكس حضـور دارنـد.        “  20گروه  ” عضوِ    5سازمان ملل و    

اي در اقتصاد جهان دارند، و بـررغـم             كشورهاي بريكس سهم عمده   
شان را    اند رشد بااليِ اقتصادي     ركود عميق اقتصادي در جهان توانسته     

 حفظ كنند. 
درحـالِ آشـكـار شـدن اسـت، دورانِ                  طرزي فزاينده   كه به   چنان

كه پـس از       -قدرتيِ غرب و تكليف تعيين كردن براي بقيه جهان          قدر
به پايان رسيده اسـت. نـيـروهـاي              -خاتمه جنگ سرد آغاز شده بود     

مترقِي جهان در كوشش براي شكل دادنِ نظمي مبتني بر حفظ صلح             
جهاني، احترام به حق حاكميت ملي كشورهاي مستقل، جلوگيـري از            

هاي انساني و طبيعي، و ترويج سيستمي بر ميناي دموكراسي و              فاجعه
 اند.   عدالت اجتماعي در جهان
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چه پيش و چه در فرداي  انتخابات در اين زمينه ارزيابي هاي روشن و                  
در واقع بايد گفت كه ولي فقيه         ”دقيقي را ارائه داد و از جمله نوشت:           

رژيم، با مهندسي انتخابات، توانست حداكثر استفاده را از اصالح طلبان و             
رأي آنان بكند بي آنكه در برابر خواست آنان عقب نشيني اي جدي                  
انجام دهد. ارزيابي خاتمي از وابستگي نداشتن روحاني به اصالح طلبان             

سال نماينده علي     16درست است. حسن روحاني كسي است كه به مدت          
بوده است. و حتي پس از كودتاي       “ شوراي امنيت ملي  ”خامنه اي و دبير     
نقش خود را به عنوان نماينده رهبر در اين شورا               88انتخاباتي خرداد   
.. آنچه مسلم است اين است كه، ولي فقيه و سران               .حفظ كرده است  

رژيم خواهان ادامه سياست هاي كالن تعيين شده شان، بهبود روابط با              
كشورهاي غربي، به منظور پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي و كاهش            

“ نظام سياسي ”فشارهاي بين المللي، و در نتيجه تأمين بقاي حيات              
، به      1392خرداد ماه    2كميته مركزي حزب توده ايران،       “ كنوني اند. 

 1392خرداد ماه  13، 922، شماره “نامه مردم”نقل از 
در واقع آنچه ما در دوران چند ماهي دولت روحاني نيز با آن مواجه                  
بوده ايم، نخست تالش پيگير و سخت دولت او در زمينه عادي سازي                
روابط با آمريكا و كشورهاي اتحاديه اروپا, و در عين حال و در عمده                  
ترين خطوط ادامه همان سياست هاي اقتصادي فاجعه باري كه دولت              

 احمدي نژاد در طول هشت سال به مرحله اجراء درآورد. 
ها اجراي فاز     ترين مسئله   ترين و جدي    از آغاز سال جاري يكي از مهم        

تر، ادامه برنامة ضدمردمي      بيان دقيق   ها، يا به    دوم قانون هدفمندي يارانه   
را در چارچوب        آزادسازي اقتصادي است كه دولت حسن روحاني آن          

فقيه در اولويت كار خود        موردنظرِ ولي “ اقتصاد مقاومتيِ ”سياست كلي   
 است.  قرار داده 

هايي از      اجراي آزادسازي اقتصادي، تالش براي انتقال بخش             
داخل كشور، حضور فزايندة انحصارهاي فراملي         شده به   هاي بلوكه   دارايي

ها و    هاي اقتصادي دولت، بر بستر برخي تنش         در بازار كشور و سياست     
 هاي مختلف حكومتي اجرا مي گردد.   اصطكاك منافع جناح

ويژه از سوي     ها به   فريبانه، دورِ تازة كشمكش      برخالف تبليغات عوام  
گرا مانند دار و دستة مصباح         شدت واپس   هاي ماوراء راست و به       جريان

نژاد و نيز سپاه پاسداران، بيش از           يزدي و باندهاي وابسته به احمدي       
تواند مرتبط    خواهي و منافع كالن اقتصادي هرجناح مي          هرچيز با سهم  

هاي كنوني بر سر موقعيت سياسي و منافع              باشد. ريشة اصلي جدال    
هاي مرتبط با آن،      است. عملكرد دولت، توافق ژنو و مسئله         سرشار مالي 

ها، و منافع     ها در حاكميت، ميزان نفوذ آن       تاثيري مستقيم بر جايگاه جناح    
شان داشته و دارد. بنابراين، زمينه اصلي اصطكاك منافع           مالي و اقتصادي  

هاي حكومتي نه بر سر اصل راهبردي رژيم، يعني                بندي  ميان جناح 
خواهيِ هر    سياست بازسازي مناسبات با امپرياليسم، بلكه بر سر سهم            

 جناح از اين احياي رابطه  و آيندة آن است.
در آستانة سال نو، مصباح يزدي بارديگر زبان به انتقاد از عملكرد دولت             

، گزارش داد:   92اسفندماه    12حسن روحاني گشود. پايگاه خبري رجانيوز،       
مصباح يزدي در ديدار با عراقچي گفت، ما انتقادات مبنايي نسبت به                ”

اي نيست. نگراني اصلي      دولت داريم كه مربوط به موضوع مذاكرات هسته   
هاي فرهنگي دولت كه نظير تساهل و تسامح          ما از اين است كه سياست     

 88تر از فتنه      اي خطرناك   طلبان است، زمينه را براي فتنه        دولت اصالح 
نظر از محتواي مذاكرات، نحوه عملكرد مسئوالن امر           فراهم كند... صرف  

 “  برانگيز است. در تبيين و توجيه كارهايشان سوال
ها را در همين موضوع تضعيف موقعيت             ريشة مخالفت اين جناح     

هاي اقتصادي و مالي      ويژه مسئله   هاي كنوني به    شان بر اثر تحول     سياسي
بايد ديد. از سوي ديگر توجه به برخي مانورهاي هدفمند رژيم و سياست              

هاي فوري جنبش مردمي و       هاي گوناگون در قبال برخي از  خواست         جناح
است. در روزهاي پاياني سال       طلب بسيار مهم      نيروهاي سياسي و اصالح   

قضاييه، در    گذشته، محمدجواد الريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوة            
هاي همگاني، دربارة حصر رهنورد، موسوي، و             يي با رسانه     مصاحبه

ما اميدواريم اين پرونده مسير معمولي خود را طي         ”كروبي، اعالم داشت:    

كند و شاهد رفع حصر باشيم در زماني كه مسئوالن امنيتي و قضايي درباره                 
شوند و    ها با محاسبه دقيق بيان مي        گيري  اين موضع “ رسند.  آن به نتيجه مي   

هاي   بارِ سياسي معيني در اين مقطع زماني و در چگونگيِ مناسبات ميان جناح             
 حاكميت دارد.

فراموش نبايد كرد كه، دو اولويت اصلي دولت روحاني در چارچوب راهبرد              
اي و بازسازي مناسبات با امپرياليسم و           رژيم واليت فقيه حل مسئله هسته      

هاي    سازي مطابق نسخه       ادامه اجراي آزادسازي اقتصادي و خصوصي          
المللي پول و بانك جهاني است. پيوندي            شده از سوي صندوق بين        ديكته

ارگانيك و متقابل ميان اين دو محور [دو اولويت] وجود دارد، و عملكرد                   
هاي   حكومتي و توازنِ قوا ميان كانون        هريك از اين محورها مناسبات درون      

دهند. انتقادها و يا      طورِمستقيم تحت تاثير قرار مي      ثروت و قدرت در رژيم را به      
معني نفي    هاي دولت روحاني به     برخي سياست   هاي اين يا آن جناح به          حمله

 -فقيه  هاي دولت يا تعارض با راهبرد اصلي رژيم واليت              تماميت سياست 
نيست. دولت يازدهم    -گرفته است   فقيه نام   ولي“ نرمش قهرمانانه ”راهبردي كه   

گونه كه روحاني در جريان برگزاري نشست مجلس خبرگان اشاره               همان  -
 عبور نكرده است و عبور نخواهد كرد.“ ازخط قرمزها” -بود  كرده

اي و راهبرد احياي رابطه با غرب          فقيه كه با مذاكرات هسته      مانورهاي ولي 
ارتباط مستقيم دارد، در اين مرحله نوعي حمايت و پشتيباني از دولت روحاني               

اي[در مراسم    نژاد در كنار خامنه     هايي از احمدي    گردد. انتشار عكس    نيز تلقي مي  
هاي ديگري از     اش در خوزستان، نشانه     فاطميه] در روزهاي اخير و سخنراني      

هاي   فقيه براي برقراريِ آن چنان تعادلي در مناسبات جناح          تالش هدفمند ولي  
نوعي حمايت    و به “ بيت رهبري ”است كه در راستاي تقويت موضع            حكومتي

فقيه، زمينه و قالب مناسبي       ولي“ اقتصاد مقاومتيِ ”هم باشد.       از دولت روحاني  
هاي   ها به بهاي فقر و نابودي توده         براي بازتقسيمِ انباشت سرمايه ميان جناح     

هنگام انتشار    جهت نبود كه وزير صنعت، معدن و تجارت به            است. بي   مردم  
گراست و    اقتصاد مقاومتي برون  ”گفت:  “ اقتصاد مقاومتي ”هاي كلي     سياست

كاهش واردات نخواهد داشت، بلكه حجم و ارزش واردات               هيچ ربطي به     
سازي اعتبار مالي     بود كه با فعال       او تصريح كرده  “  افزايش نيز خواهد يافت.   

يابد. او و نيز محمد       خارجي روابط اقتصادي با اتحاديه اروپا و آمريكا توسعه مي         
هاي   اند كه، برنامة حضور بانك      جمهور اعالم كرده    نهاونديان، رئيس دفتر رييس 

 خارجي در ايران تدوين و آماده براي اجراست.
اي و روند رو به جلو آن درسال كنوني، هستة اصلي               ادامه مذاكرات هسته  

دهد. رژيم    هاي رژيم بر مبناي احياي رابطه با غرب را تشكيل مي               سياست
هاي امپرياليسم در     ها و آماج    كوشد سياستش را در چارچوب معيني با هدف         مي

 اي هماهنگ و همراه سازد.  مناسبات جهاني و منطقه
خواه كشور شدت      ها و نيروهاي سياسي مترقي و آزادي            وظيفه حزب 

چنان فشار اجتماعي است كه رژيم و دولت              بخشيدن به مبارزه و ايجاد آن      
هاي جنبش مردمي وادار كند، و به          برخي خواست   دادن به     روحاني را به تن   
 گاه اجتماعي جنبش بازسازي شود و فعال گردد. موازات آن، تكيه

بدون مبارزه سازمان يافته و گسترده اجتماعي، بدون طرح خواست ها و                
شعارهاي متناسب با شرايط كنوني كشور و توان جنبش مردمي، نمي توان به              
آينده و گام نهادن كشور در مسير تحقق خواست هاي مردم اميدوار بود. بايد                
با استفاده از همه امكانات و روزنه هاي موجود راه را براي همكاري هرچه                  
بيشتر نيروهاي دگرانديش، ملي و آزادي خواه هموار كرد تا بتوان مبارزه                  
سازمان يافته و موثري را بر ضد رژيم استبدادي و واپسگراي كنوني به پيش               

 برد.
 

 رژيم ...“ حركت حساب شده”ادامه  
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هزار توماني، ربيعي، وزيرِ كارِ     800معادل يك سومِ خط فقرِ يك ميليون و         
  و ناظـرانِ تشـكـل     “  رأي مطلقِ اعضا” ،  “ تدبير و اميد  ” دولت       هـاي زرد

هـمـدلـي و      ” ، و     “ گرايـي   جانبه  اعتقاد به گسترشِ اصل سه    ” كارگري را   
نـوعـي   ” را “  وري با مزد   موضوع بهره ” آنان براي مرتبط كردنِ     “  همنشيني

اجرايِ فرمانِ مقام معظم رهبري... و نيز اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي در               
توصيف كرد. بايد خاطر نشان كرد كه در نتيجة عملكرد طـوالنـي       “  كشور

اسفـنـدمـاه      4اصطالح نمايندگانِ كارگري، بر اساس گزارش         مدت اين به  
ايلنا، در بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و زيرزميني، با كارِ روزانه              92

“ هزار تومان اسـت.    200حقوقِ پرداختي معادلِ    ” ساعت در روز،      8بيش از   
هـايِ زرد       حاال بايد ديد ماهيت اقتصاد مقاومتي، كه  نمايندگان تشـكـل      

 بر آن صحه گذاشتند، چيست؟“ همدلي و همنشيني”كارگري با 
 92، با اشاره به نـامـگـذاري سـالِ           92اسفندماه    20اي در روز      خامنه

،  حماسه سيـاسـي را        “ حماسه سياسي و حماسه اقتصادي    ” عنوانِ سالِ     به
شده توصيف كرد، ولي براي تحققِ حماسه اقتصادي، برداشته شدنِ            عملي

را ضـروري    “  فعاالنِ اقتصادي و كار آفريـنـان  ” از جلو راه “ موانع مزاحم” 
هاي اقتصـاد     سياست” اش نيز،       اي همچنين در پيامِ نوروزي      دانست. خامنه  

خوانـد.  “  زير ساخت فكري و نظري تحقق حماسه اقتصادي       ” را  “  مقاومتي
      هـاي مـزاحـم و           ، مـانـع    “ تدبير و اميد  ” حاال بايد ديد كارگزارانِ دولت

كنند. روحاني در روز         هاي اقتصاد مقاومتي را چگونه توصيف مي        سياست
هاي كلي اقتصاد مـقـاومـتـي و             ، تبعيت خود از سياست    92اول اسفندماه   

ها  را اعالم كرد؛ اسحاقِ جهانگيري، مـعـاونِ اول              آن“  درنگ  بي” اجراي  
اجرايِ فاز دوم هـدفـمـنـدي       ”   93ماه  فروردين 11رييس جمهور، در روزِ     

اما محمود عسگري   “  ها را... در راستاي اقتصاد مقاومتي تعريف كرد.             يارانه
آزاد، جانشين معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جـمـهـور، در        

هـاي كـلـي         سياست” تري تأكيد كرد:       طورِصريح  به  92اسفندماه    24روز  
“ كـنـد.     وري مي   اقتصاد مقاومتي دولت را مكلف به چابكي و افزايش بهره         

سامـانـدهـيِ    ” عسگري آزاد خصوصي سازي، افزايشِ سنِ بازنشستگي، و         
هاي مـخـتـلـف        يعني مؤلفه  -“ درصد... نيروي قراردادي مازاد    15ساالنه  

را    -المللـي پـول      برنامة اقتصاد ضدملي ديكته شده از سوي صندوق بين        
ساماندهيِ نـيـرويِ     ” دانست. عبارت    “  هاي كلي اقتصاد مقاومتي     سياست” 

كار برده شده اسـت،  هـمـان            به“  تدبير و اميد  ” كه از سوي دولت     “  كارِ
“ اخراج نـيـروي كـار     ” معناي  دورانِ احمدي نژاد و به“  تعديل نيرويِ كارِ ” 

هـاي اقـتـصـاد          نيز يكي ديگر از برنـامـه      “  مناطقِ آزاد ” است. گسترشِ    
ست، كه با خارج كردنِ كارگرانِ شاغل در اين مناطق از شـمـولِ                مقاومتي

، يعني كالن   “ كارآفرينان” از جلو راه    “  موانع مزاحم ” قانون كار، عمالً همة     
عبارتي ديگر، كارگران را      شود. به    دارانِ وطني و خارجي برداشته مي       سرمايه

 كنند. به بردگاني بدون حقوقِ قانوني تبديل مي
هاي اقتصاد مقاومتي     اين ترتيب،  اثرهاي ويران كننده اجرايِ سياست         به
هـا     بر آن  “  همدلي و همنشيني  ” اصطالح كارگري با      كه نمايندگانِ به  -را

كـرد.        وضوح مشـاهـده     توان به   بر زندگي كارگران مي     -اند  صحه گذاشته 
روحاني و ديگر كارگزارانِ رژيم واليت فقيه درحينِ افزايـشِ وحشـيـانـة               

“ شيـبِ مـاليـمِ     ” طور مكرر بر      قيمت كاالهاي مورد نيازِ زحمتكشان،  به      
ها براي آماده سازي زمينه [بـراي           ها و نياز به حضور رسانه       افزايش قيمت 
 20و      24اند. البته معلوم نيست با افزايشِ          ها]  تأكيد كرده      افزايش قيمت 

درصـديِ     30و     20و افزايشِ     92درصديِ بهاي برق و آب در اسفندماه        
بـا  ” و يا     93ماه    قيمت گاز براي مصارف خانگي و عمومي از اولِ فروردين         

بهاي نـان  ”...  ماه، كه:   فروردين 2يي كه بنا بر گزارشِ ايلنا،   “ ها  آزاد سازي 
چگونـه  “  تومان خواهد رسيد    1500تا    1400تومان به     600سنگك نيز از    

ها سخن به ميـان آورد. مـثـالً              افزايشِ قيمت “  شيب ماليمِ ” توان از     مي
رحمانه فازِ دومِ هـدفـمـنـدي           روحاني چندين هفته بعد از آغازِ اجرايِ بي       

ها هنوز آغاز  انگار كه اجراي فازِ دومِ حذف يارانه      -ها)   ها (حذف يارانه     يارانه
ها تأكـيـد    طورِمكرر بر آغازِ اجراي فازِ دومِ هدفمندي يارانه       به  -نشده است 

گـزارش     اش با مسئوالنِ دولت، بنا به       كرد، و از جمله در ديدار نوروزي        مي
اجـراي مـرحلـه دوم قـانـون            ” ماه، گفت:         فروردين  9خبرگزاري مهر،   
هـاي صـورت        ريزي رو داريم كه البته با برنامه   ها را پيش    هدفمندي يارانه 

گرفته اميدواريم كه كار به درستي آغاز شود و با شيبِ نرمي كـه اجـراي                 
ها اعمال خواهد كرد تأثير ناگهاني و شديدي در         قانون براي افزايش قيمت   

، “ تدبير و امـيـد    ” به نظرِ كارگزارانِ دولت     “  زندگي مردم بروز نخواهد كرد.     
انـدازة كـافـي        به“  شيب ماليم ” ها با     هايي مثل افزايشِ قيمت     اگر عبارات 

تكرار شونـد،   
مردم واقعاً به   

هــا بــاور      آن
خواهند كـرد   

هــا را      و آن  
خـــواهـــنـــد 
پذيرفت، بـنـا    
بر اين نـظـر،     

هـا در      رسانه
ــورد     ــن م اي

تـوانـنـد       مي
نقش مؤثـري   
ــب     ــري در ف

ها بـازي     توده
 17كنيم. بنا بـر گـزارش ايسـنـا،                 باره به سه نمونه اشاره مي       كنند. در اين   

، روحاني، در مراسم اختتاميه بيستمين جشنواره ملي مطبـوعـات،     92اسفندماه  
خواهيم وارد بحث هدفمندي يارانه در قدم دوم شويم و اين كار              ما مي ” گفت:   

ها دارد تا زمينه را آماده كنند و شرايط را بـراي مـردم                   نياز به حضور رسانه   
 27ديگر اينكه، براساس گزارش خبـرگـزاري مـهـر،                 نمونه“  توضيح دهند.  

سازان رسانه مـلـي بـا           نشست مشترك مسئوالن و برنامه    ” ، از   92اسفندماه  
، مـحـمـد      “ هـا    دست اندركاران دولتي اجراي قانون هدفمندسـازي يـارانـه          

هـاي     شريعتمداري، معاون اجرائي رئيس جمهور، پائين بودنِ سطح قـيـمـت           
“ رويه... در شـهـر و روسـتـا            مصرف بي”هاي انرژي در كشور را علت   حامل

رسانه ملي با تبيين اصل و ضـرورت اجـراي قـانـون         ”دانست و اعالم كرد:  
“ تواند كمك شاياني به اجراي مطلوب آن كـنـد.      ها... مي   هدفمندسازي يارانه 

نظرِ محمد شريعتمداري، كساني كه براي تاميـن مـعـاش مسـافـركشـي                   به
 11ديگرتر اينكه، در روز          زنند. نمونه    دامن مي “  رويه  مصرف بي ” كنند، به     مي

هـا را      ماه، اسحاقِ جهانگيري، معاونِ اول رييس جمهور، حذف يارانه          فروردين
هـا را       هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و تحققِ اين سياسـت          بخشي از سياست  

“ هاي گـروهـي      نيازمند همراهي نخبگان، صاحبانِ قلم، نويسندگان و رسانه       ” 
كارگـيـري ايـن       ها براي مردم دانست. دليلِ به  آن“  تشريح و تبيين ” منظورِ    به

                     همه ترفندها از سوي كارگزارانِ رژيم را در آگاهيِ مـردم از قصـد پـلـيـد
واپسگرايانِ جمهوري اسالمي از زدن چنين ترفندهايي بايد جستـجـو كـرد.              

دولـت  ” ، گفت:    92اسفندماه    8طورِمثال، باقر نوبخت، سخنگوي دولت، روز         به
بـا ايـن وصـف،        “  حساب و كتاب پول توزيع نخواهد كـرد.      به قصد خير بي   

امنيـت غـذايـي اقشـارِ         ” اش، بر تامين      روحاني، مكرر، مثالً در پيام نوروزي     
“ تدبير و امـيـد      ” هاي اخير، كارگزارانِ دولت  كند. در هفته  تأكيد مي“  محروم

و انصراف از دريافت يارانه نقـدي       “  خود اظهاري ” مردم به   “  تشويقِ” سعي به   
اند، ولي عالوه بر اين اخيراً، براي دستيابي به هدف خود، بـه تـهـديـد                    كرده

اظهاري اطالعات غـلـط ارائـه          هاي خود   دريافت جريمه از كساني كه در فرم      
ماه اسحـاقِ       فروردين  9اند. مثالً روز       نيز متوسل شده  “  قانون” كنند  از طريقِ     

تواند نيازمندان را مشخص كند و        قانونگذار گفته دولت مي   ” جهانگيري گفت:      
سقف نيازمندي را مشخص كند و بر اين اساس اگر كسي كه نيازمند نيسـت               

 “     را از دريافت يارانه حذف كند.
كنـنـد     هاي زرد كارگري با صراحت تأييد مي        با اينكه خود مسئوالنِ تشكل    

كه كلِ اعضايِ سه تشكلِ كارگري رسمي و دولتي مجموعاً كمتر از  يـك                 
اصطالح كارگري    گيرند، نمايندگانِ به    درصد جمعيت كارگرانِ ايران را دربر مي      

دهند در مورد حقوقِ كارگـران   ها به خود اجازه مي     منتخب از سوي اين تشكل    
اصطالح گارگـري بـا      ها تصميم بگيرند. اين نمايندگانِ به و آينده كودكان آن 
گرايي رژيم واليت فقيه، صحه گذاشتـن بـر            جانبه  هاي سه   شركت در نمايش  

داران، و تبليغِ سـازش طـبـقـاتـي،             سرمايه  هاي اقتصاد نوليبرالي كالن     برنامه
آورند. در     ناپذير بر منافع طبقاتي كارگران كشورمان وارد مي         هايي جبران   ضربه
هاي اخير، كارگزاران رژيم واليت فقيه سعي به برجسته كردنِ موقـعـيـت                ماه

اند. تنها راه مقابله بـا تـرفـنـدهـاي               اصطالح نمايندگانِ كارگري كرده     اين به 
كارگزارانِ واپسگراي رژيم واليت فقيه و حفاظت از منافعِ طبقاتي كـارگـران،           
مبارزه در راه احياي حقوقِ سنديكايي و تشكيلِ سنديكاهاي مستقلِ كارگري           

اصطالح كارگري چـگـونـه انـتـخـاب             است. حاال بايد ديد اين نمايندگانِ به           
در انجمن هاي صنفي در حكومت رژيم “  انتخابات” شوند. به يك نمونه از         مي

 كنيم.  فقها اشاره مي
، چهل نفر از اعضاي مجمـع كـانـون           92اسفندماه    15بنا به گزارش ايلنا،     

  8ادامه  در صفحه 

 ادامه  وظيفه بي درنگ كارگران و ...
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دليل ماهيت ناهمخوان آن با جهـان         فقيه به   رژيم واليت 
اش، براي محيط زيسـت و          گرايي ذاتي   معاصر و واپس  

 نقش آن در اكنون و آينده كشور اهميتي قائل نيست!
 

بار محيط زيست كشور و  ادامة تخريبِ آن بركسـي             وضعيت فاجعه 
پوشيده نمانده است. چندي پيش معاون محـيـط زيسـت دريـايـي                 

وگويي با خبرگزاري مـحـيـط         سازمان حفاظت محيط زيست، در گفت     
زيست[سبزپرس]، با اشاره به مرگ پرندگان مهاجر در درياچة اروميه،            
با صراحت يادآوري كرد كه، آنچه نابوديِ درياچة اروميه، رود كـارون،       

هاي كمـيـاب    ها، مرگ گونه    هاي بلوط زاگرس، و عالوه بر اين        جنگل
هاي اخير سبب گرديده است،       جانوري و گياهي ايران را در طول سال       

سـازي، و       سـدسـازي، جـاده          هاي غيركارشناسانة   ها و طرح    برنامه
اند   شدة محيط زيستي    هاي حفاظت   سازي در حريم رودها و منطقه       خانه

هاي مختـلـف      توجه به سرنوشت و آينده كشور، از سوي دولت          كه بي 
اند. او گفـت كـه، سـدسـازي           شده    اجرا گذاشته   جمهوري اسالمي به  

هاي غـلـط بـود كـه بـه                 وسيلة سپاه پاسداران] يكي از تصميم        [به 
[اروميه] مـنـجـر         هاي زيادي در ميزانِ وروديِ آب به درياچه         اختالل

شد. اين مقام مسئول سازمان محيط زيست در خصوص وضـعـيـت               
ويژه رود كـارون، نـيـز         بار زيست محيطي استان خوزستان، به      فاجعه

باشيم كـه: تـمـام ايـن           ياد داشته رويه[به  هايِ بي  گفت كه، سدسازي  
االنبياء سپـاه پـاسـداران صـورت            وسيلة قرارگاه خاتم    ها به   سدسازي

انـد] روي       وسازها بوده   اند و سودجوييِ مطلق انگيزة اين ساخت        گرفته
اند تـا   هاي منتهي به خليج فارس، خصوصاً كارون، باعث شده        رودخانه

شور [از دريـا]  آب ورودي به دريا كاهش شديد پيدا كند و درنتجه، آبِ 
 ها نفوذ كند. به رودخانه

، بـا هشـدار دربـارة          92اسفندماه  1عالوه براين، روزنامه اعتماد،  
 130منابع آب تجديدشونده كشور از        ” بحرانِ آب در كشور، نوشت:       

اسـت و       ميليارد متر مكعب كاهش يافته      120ميليارد مترمكعب [به]      
شود... وضعيت كنوني درياچه ارومـيـه            امر در آينده نيز تشديد مي         اين

هاي كشور وجود دارد... در فاجعه زيسـت      ها و تاالب در بيشتر درياچه 
محيطي درياچه اروميه، اشتباه انساني [بخوان: سـودجـويـيِ سـپـاه                 

است. درياچه اروميه ازنظر         شدن درياچه شده      پاسداران]  سبب خشك    
الجيشي [استراتژيك، راهبردي]، سياسي و اقتصادي براي ايـران       سوق

ميليون نفر در حوضة آبـريـز دريـاچـه              5حائز اهميت است و حدود      
 “كنند. اروميه زندگي مي

هاي مهم كشور مانند اروميه، هامون، بختگان،         يي كه درياچه    فاجعه
علت سياست    رويند، در درجه اول به      و چندين درياچه ديگر، با آن روبه      

  مخرب و بي توجهي رژيم واليت فقيه به امر محيط زيست پديد آمده   
هاي مـلـي و        ها و پارك   سازي، تصاحب جنگل    است. سدسازي، خانه   

 تخريبِ محيط زيست: 
 وجو كرد؟ عاملِ اصلي را كجا بايد جست

سـاز ويـالهـاي لـوكـس، و               و ها براي ساخت   سپس سندسازي و تخريب آن    
شدة محيط زيستي مانند جنگـل ابـر،           هاي حفاظت   سازي در برخي منطقه     جاده

ها   اند، و اعتراض    حصار، جملگي ازسوي رژيم اجرا شده       پارك ملي كوير، و سرخه    
نهاد در رويارويي بـا       هاي مردم   هاي هواداران محيط زيست و سازمان       و مخالفت 
هـا، سـيـاسـت قـوه           اين مسئله رسند. بر     اند و نمي    جايي نرسيده   ها به   اين اقدام 

هاي داخـلـي و        ماندة رژيم در قبال شكارچيان غيرقانوني و دالل         قضاييه واپس 
هاي اخير حـاضـر    المللي قاچاق حيوانات را نيز بايد افزود. قوه قضاييه در ماه     بين

بانان سازمان مـحـيـط        چيان مسلح به محيط     است در مقابل تعرض قاچاق      نشده  
چي كه سررشـتـه آنـان بـه             ها قاچاق   دهد. ده    زيست با قاطعيت واكنش نشان    

شـده     هاي حفاظت   هاي ملي و منطقه     المللي متصل است، در پارك      باندهاي بين 
، 92اسفندماه     7ايسنا،      زنند.   هاي كمياب حيوانات دست مي      شكار گونه   آزادانه به 

گوزن زرد و يوزپلنگ ايراني در معرض نقص ژنتيـكـي و         ” در گزارشي، نوشت:     
انقراض قراردارند... مديركل دفتر موزه تاريخ طبيعي و تنوع زيستـي سـازمـان                  

دلـيـل      هاي كشـور بـه       حفاظت محيط زيست گفت، درحال حاضر برخي گونه       
ها و كاهش جمعيت دچار مشـكـل      هاي مختلف ازجمله نابودي زيستگاه    بحران

ها   است... با تخريب زيستگاه        پذير كرده     ژنتيكي بسياري هستند كه آنها را آسيب      
هاي حيات وحـش، ايـن رونـد شـتـاب                زدن [بخوان: شكار] جمعيت        و آسيب 
 “است. گرفته

هاي   عامل اصلي تخريب و نابود كردنِ محيط زيست كشور، سياست و برنامه           
فقيه است. تجربه، سياست ها و عـمـلـكـرد             مانده و ضدملي رژيم واليت      واپس

سران رژيم واليت فقيه به دفعات اثبات كرده است كه اينان بـراي مـحـيـط                   
زيست و نقش آن در اكنون و آينده كشور اهميتي قائل نيستند! بـراي حـفـظ                   

 هاي اين رژيم را افشا و با آن مقابله كرد! محيط زيست بايد سياست
 

 ادامه  وظيفه بي درنگ كارگران و ...

نفر از نامزدهاي     7كه نام     -يي    بازنشستگان شهرستان رباط كريم با ارسال نامه      
به رئيس كانون عالي      -اين دوره از انتخابات نيز در ميان امضاء كنندگان آن بود          

فـاقـد   ” بازنشستگان و مستمري بگيران كشور، انتخابات اخير هيئت مديره را             
اند كه بدون اطـالع     اند. امضاء كنندگان اشاره كرده     اعالم كرده “  وجاهت قانوني 

نـفـر،      23هزار عضو كانون، اين دوره از انتخابات با حضور         9رساني مناسب به    
اند، برگزار شده است. جالب        نفر از كانديداهاي قبلي بوده      23كه شش نفر از اين      

و موضـوع  “  اند.  همان اعضاي قبلي براي دوره جديد انتخاب شده      ” اينجاست كه   
برانگيز تر اين است كه، در حالي كه به اعضا و حتي كانديداها اعالم شـده                  تأمل

 10شود، انتخابات را روز        برگزار مي   92بود كه انتخابات روز دوازدهم اسفندماه       
 برگزار كردند.  92اسفندماه 

       فقيه و كارگزارانِ دولت هـاي     ، زير لواي سياسـت    “ تدبير و اميد  ” رژيمِ واليت
ضدمردمي آزادسازي اقتصادي و اقتصاد مـقـاومـتـي، يـورشِ وحشـيـانـه و                    

يي را به منافع طبقاتي كارگران و زحمتكشانِ كشورمـان آغـاز               شده  ريزي  برنامه
هاي ديـگـرِ ايـن         تر كردن نيروي كارِ كشورمان، مؤلفه       اند. عالوه بر ارزان      كرده

ها (حـذف      يورش دربردارندة اجرايِ وحشيانه فازِ دومِ قانون هدفمند كردنِ يارانه         
ها)، تاراجِ اموالِ ملي و مردمي با عنوانِ خصوصي سازي، گسترشِ              شديدتر يارانه 

گرانه از كارگران و زحمتكشان       كشيِ ستم   منظورِ بهره   به“  مناطقِ ويژه اقتصادي  ” 
بدون حضور و اجراي قانون كار، گشودنِ كاملِ درهاي كشـورمـان بـه روي                  

هـاي     مويِ سـيـاسـت      عبارتي ديگر، اجراي موبه     انحصارهاي امپرياليستي، يا به   
مقصد نـزديـكـي       المللي پول و بانك جهاني به       ديكته شده از سوي صندوق بين     

ست. تنها راه رويارويي با يـورشِ كـارگـزارانِ رژيـم                “ اقتصاد جهاني ” كامل با   
         فقيه به منافع طبقاتي كارگران كه هـدف اسـارت درآوردنِ       آن بـه         واليت

دهي طبقة كارگر كشورمان      زحمتكشان است، احياي حقوقِ سنديكايي و سازمان      
روي، احياي حقوق سنديكايي كه از    است. ازاين     هاي مستقل كارگري      در تشكل 
هـاي     هاي فوريِ و امروزِ طبقة كارگر ميهن ما است، با ديگـرخـواسـت             خواست

اساسي ازجمله افزايش دستمزدها مطابق نرخ واقعي تورم، لـغـو قـراردادهـاي                
سازي پيوند تنگاتنگ دارد. بايـد بـا       موقت، حق اعتصاب و مخالفت با خصوصي     

ها با رويكرد احياي حقوق سنديكايـي         دقت و هوشياري پيوند ميان اين خواست      
راه، جنـبـش اعـتـراضـي           هاي روزمره بازتاب داد و از اين          را در شعارها و اقدام    

پراكنده را سازمان داده و موقعيت جنبش سنديكايي موجود كارگران را تقـويـت              
 كرد.
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آوريل) حزب كمونيست عراق هشتاد سـالـه            31فروردين ماه (     11در  
شد. كمونيست هاي عراقي و هواداران و دوستداران حزب يوسف سلمان            

رادي (رفيق سالم عادل) و شـهـداي            -يوسف (رفيق فهد) و حسين ال       
نامدار مبارزه براي صلح، دموكراسي و سوسياليسم در عـراق بـه ايـن                 
مناسبت جشن هاي باشكويي را در بغداد و شهرهاي يـزرگ عـراق و                 
همچنين در پايتخت هاي جهان برگزار كردند كه در طي آن جنبه هـاي              
مختلف مبارزه دشوار حزب در طول اين هشت دهه مورد تـوجـه قـرار                 

 گرفت. 
در بغداد در دو جشن بزرگ كه با شركت رفيق حميد مجيد موسـي و                
ديگر اعضاي هيئت سياسي حزب برگزار شد هزاران تن از اعضاي حزب            
كه پرچم هاي سرخ منقش به آرم حزب را تكان مي دادند، بـه هـمـراه                  
چهره هاي برجسته هنري، ادبي، سياسي و شخصيت هاي ملي شركـت             
كردند.  به دعوت حزب كمونيست عراق نمايندگان حزب توده ايران در              
كشورهاي مختلف و از جمله در سوئد، كانادا و انگلستان در مراسم ويـژه              
اي كه اين مناسبت برگزار شد، شركت و پيام هاي شادباش و همبستگي           
اعضا و هواداران حزب مان را ارائه دادند.  از سوي كميته مركزي حـزب                
توده ايران پيام تبريكي به مناسبت هشتادمين سالگرد حزب كمونيـسـت            
عراق به رهبري حزب كمونيست عراق در بغداد ارسال شد.  بخش هايي              

، “ طـريـق الشـعـب      ” فروردين ماه     11از اين پيام مفصل در شماره ويژه        
 نشريه ارگان حزب كمونيست عراق منتشر شد.   

 رفقاي گرامي،
ترين درودهاي اعضا و هواداران حزب تودة ايران را           خوشوقتيم كه گرم  

مين سالگرد تأسيس حزب برادر كمونيست عراق به شمـا          80به مناسبت   
كنيم. به اين مناسبت مهم و فرخـنـده، حـزب تـودة ايـران                     مي  تقديم  

درودهاي رفيقانه و انترناسيوناليستي خود را به حزب كمونيست عـراق و           
دوست و دموكراتيـك آن       از طريق شما به مردم عراق، و نيروهاي ميهن        

مين سالگرد فرخندة بنيادگذاري حـزب       80در اين     كند.   كشور تقديم مي  
اي شما درودهاي خود را به همة رفقاي خود در حـزب               شما، رفقاي توده  

كنند و براي آن حزب موفقيت و كاميابـي در             كمونيست عراق تقديم مي   
مشاركت و رهبري مبارزة مردم عراق در راه ايجـاد يـك عـراق آزاد،                  

شماريم و از     اين مناسبت را غنيمت مي      مستقل و دموكراتيك آرزو دارند.     
هـاي     سال گذشته عليه ديكـتـاتـوري     80مبارزة قهرمانانة حزب شما در      

حاكم و تسلط امپرياليستي، در راه صلح و دموكراسي، و براي حقوق بشر             
كنيم. شجاعت و دالوري      و حقوق دموكراتيك و عدالت اجتماعي ياد مي       

رهبران، كادرها و اعضاي حزب شما كه جان خود را در راه مبارزه بـراي               
بـخـش      صلح و استقالل و حاكميت ملي در آيندة عراق فدا كردند، الهام           

 هايي از مبارزان در كشورهاي ديگر منطقه بوده است. نسل
باختة حزب شما، پسران و        در حزب تودة ايران ما ياد همة رفقاي جان        

دختران شريف مردم عراق، رفقاي نسل رهبران و فعاالن قـديـمـي و                
باتجربة حزب شما مثل رفقا يوسف سلمان (فهد)، سالم عـادل، زكـي                 

هـاي     باسين، الشبيبي،  سعدون و كميل شياعه كه يـا تـوسـط رژيـم                
ديكتاتوري اعدام شدند يا به دست عامالن تروريست و قاتل آنها كشتـه             

 داريم. شدند را گرامي مي
 رفقاي گرامي،

هـا     ما مبارزة حزب شما در راه زدودن ميراث اجتماعي و سياسي دهـه            
ديكتاتوري و تجاوز و اشغال عراق توسط آمريكا و متحدان آن را پيوسته             

كنيم. مبارزة اصولي حزب شما در راه عـيـان كـردن                دقت دنبال مي    و به 
هـاي سـازنـده،         هاي بحران سياسي جاري در عراق و ارائة گزينه          ريشه

شدت به آن نياز دارد تا در يك ديـكـتـاتـوري                چيزي است كه عراق به    
 ..ديگر، يك بحران اقتصادي ديگر، و وضعيتي بدتر از آن گرفتار نشود.

در اين ارتباط، حزب تودة ايران از پيكار حزب كمونيست عراق بـراي              
هـاي     بـنـدي     رفت از بحران نظام مشاركت قدرت مبتني بر گـروه           برون
كند. ما در اين باور با شما همراهيم كـه ايـن       قومي حمايت مي-يي  فرقه

امر فـقـط بـا        
تغيـيـر تـوازن      
نـــيـــروهـــاي 
ــاســي در     ســي
جامعة عراق به   
سود حـامـيـان     
يك طرح ملّـي    
دمـوكـراتـيـك     

پـذيـر      تحـقـق  
اســـت كـــه    
ــار   ــتـ ــواسـ خـ
برقراري يـك    
دولت مـدنـي     
دموكراتيك بـر   
اساس اصـول    
 هاي دموكراتيك و عدالت اجتماعي باشد... شهروندي، آزادي
 . رفقاي عزيز،

هـاي     كنيم كه در دهـه        مان افتخار مي    ....ما به روابط ويژة ميان دو حزب          
هـاي     گذشته و در شرايطي كه هر دو حزب در معرض سركوب و ترور رژيـم              

 تر شده است. اند، محكم ارتجاعي و ضدكمونيست متوالي قرار داشته
مين سالگرد تأسيس حزب كمونيست عراق بـه         80ما بار ديگر به مناسبت      

فرستيم و بر عزم و ارادة قاطع خود در راه گسترش و تحـكـيـم                  شما درود مي  
كنيم. براي حزب كمونيست عـراق       پيوندهاي برادرانه ميان دو حزب تأكيد مي      

آميز، فدرال، متحـد      اش در راه برقراري يك عراق دموكراتيك، صلح         در مبارزه 
 و استقالل آرزوي موفقيت داريم.

 كميته مركزي حزب تودة ايران
  2014مارس 

 بخش هايي از پيام كميته مركزي حزب تودة ايران به مناسبت
مين سالگرد بنيانگذاري حزب  80

 كمونيست عراق

 ادامه ضيافت گراني ...

الـحـال     هاي معلوم   ريز و درشت در بوق و كرنا دميده شد. سعيد ليالز، از چهره             
ماه، تصـويـر      فروردين 7طرفدار نوليبراليست، در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم،    

ما اقتصاد مقاومتي را اسـاس     ” گويد:     دهد و مي    روشني از اين سياست ارائه مي     
نظر من استقالل بدون استقالل اقـتـصـادي           دانيم. اصالً به     استقالل ايران مي  

معنا ندارد و آن چيزي كه مقام رهبري فرمودند، اسم آن اقتصاد مقاومتي است              
نظر من اقـتـصـاد         است... به    “  استقالل اقتصادي ” ولي نهايت فرمايش ايشان     

كـنـد و        هاي اقتصاد آزاد حركت مـي       زا، اقتصادي است كه در چارچوب       درون
اينكه اصالً نقش نداشته بـاشـد؛          دولت حداقل ممكن نقش را [در آن] دارد، نه          

نقش آن فقط جايي است كه بخواهد نظارت و هدايت كند و آن زمـانـي كـه                   
خورد. وقتي بازار شكست خورد دولت نـاچـار بـه               اصطالح بازار شكست مي     به

دخالت [مي]شود، اشكالي ندارد ولي اين نبايد داوطلبانه باشد و مـنـجـر بـه                    
“ سال گذشته افتـاد.      8كوچك شدن بخش خصوصي شود، يعني اتفاقي كه در          

زمان با آغاز به كار دولت روحاني نزديك به دو دهه و نـيـم از زمـانـي                 هم
هاي اقتصادي خانمان برانداز شروع شده است. در ايـن               گذرد كه سياست    مي

فاصله زماني مردم شجاع ميهن هر بار كه فرصت پيدا كردند سيلي محكـمـي               
هاي ضـد      ها زدند. آثار شوم و مخرب اين سياست          به اجرا كنندگان اين برنامه    

خصـوص بـه        هاي جبران ناپذيري به     هاي گذشته لطمه    مردمي در طول سال   
قشرهاي آسيب پذير وارد آورده است. نگاهي دوباره به گزارش روزنامه شـرق           

آورد كه دولت كنوني      در باره كارنامه دولت احمدي نژاد اين سئوال را پيش مي          
ترين قشرهـا در پـيـش           قرار است چه سياست متفاوتي را در رابطه با محروم         

گونه شـك     المللي پول جاي هيچ     بگيرد؟ تمجيد و تقدير كارگزاران صندوق بين      
وجود آورد. دولت روحاني با        يي را در ارتباط با پاسخ اين سئوال نبايد به           و شبهه 

ها را اجـرا كـنـد.            ها و برنامه    شكل و شمايل جديد قرار است همان سياست       
هاي ديكته شده را با گوشت و         زحمتكشان ميهن بار ديگر پيامدهاي اين برنامه      

كنند. وضعيت زحمتكشان در دوران رفسنجاني، خاتمي و           پوست خود لمس مي   
احمدي نژاد با فقر و شوربختي همراه بوده است. بايد منتظر ماند تا كـارنـامـه                  

يي در آينده  انتشار يابد. دفـاع و سـتـايـش از                    دولت روحاني هم در روزنامه    
هاي اقتصادي نوليبرالي به برون رفت از وضعيت وخيم اقتصادي كنونـي          برنامه

درنگ نيروهاي مـتـرقـي         ها، وظيفه بي    كند. مبارزه با اين سياست       كمكي نمي 
 است.
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گراني، ارمغانِ دولت ضيافت 
 “تدبير و اميد” 

 9ادامه  در صفحه 

زماني كه انتخابات مهندسي شدة رياست جمهوري به پايان رسيد،          
پيرامون انتخاب حسن روحاني از سوي كنشگران سياسي در داخل و           
خارج از كشور موجي از توهم پراكني برپا شد كه در برپاييِ اين موج              

اي همچون بي بي سي، صداي آمريكا،         هاي امپرياليستي   نقش رسانه 
شـان     هاي خبري ها، كه پوشش و راديو فردا بي تاثير نبود. اين رسانه  

كنند، از ايـن مسـئلـه          شان ميزان مي    هاي متبوع   دولت    را با سياست  
خوبي آگاه بودند كه تعيين مهره يي همچون حسن روحـانـي از                 به

سوي ولي فقيه رژيم براي رسيدن به مقام رياست جمهـوري، گـام              
هايي است كه در آن تامـيـن          روي به سوي هدف     نخست براي پيش  

هاي غربي در آن لحاظ شده است. البته در ايـن مـيـان         منافع دولت 
بـرانـداز،      هـاي خـانـمـان         حاكميت سركوب كه با اتخاذ سيـاسـت       

تبعِ آن، وضعيت     ورشكستگيِ سياسي و اقتصادي را موجب شده، و به        
مان تحميل كـرده      باري را به اكثر مردم ميهن       بسيار خطرناك و رقت   

يي بـراي بـرون رفـت از             است، تا اينجاي كار توانسته است روزنه      
جـاي     وجود آورد. حزب ما از همان ابتدا به          بست بحران موجود به     بن

درغلطيدن با اين موج، با تحليل صحيح انتخابات و درپيش گرفـتـن             
بينانه اسير اين فضاي توهم آلود نگرديد. در اين ميـان              سياستي واقع 

خيانت ” ،  “ سازش كاري ” حتي نيروهاي چپي كه سابقاً حزب ما را به          
كردند، اسـيـر       ي متهم مي  “ فرصت طلب ” ، و   “ نگاه به باال  ” ي،  “ كار

جز نيروهاي سياسي دغلبـاز       اين فضاي توهم آلود شدند. متاسفانه به       
شان حضور مـهـره       هاي  هاي وازده كه حتي در بعضي از مقاله         و چپ 

هايي همچون ربيعي، نوبخت، و زنگنه را نقطة قوت كابينه روحانـي            
ارزيابي كردند، درحال حاضر حتي شاهد آنيم كه شمار قابل توجهـي            

خصوص در بين طيف ملي مذهبي، بـا          از نيروهاي سياسي صادق، به    
عمده كردن خطر حمله خارجي و حفظ يكپارچگي ايران، مهم تريـن        

 اند.   اي در داخل كشور را از نظر دور داشته هاي ريشه مسئله
يي به بـررسـي آمـاري           ، در مقاله  92مردادماه    13روزنامه شرق،   

 400كارنامة دولت احمدي نژاد پرداخت، و در آن از جمله به افزايش             
هـاي سـرسـام آور           درصديِ حق ويزيت پزشكان و هزينه       700تا  

درماني، و سبقت گرفتنِ تورم از حقوق معلمان و كارگران اشاره كرد.            
هاي ناخالص خانواده هاي شهري در        بر اساس همين گزارش، هزينه    

 1389هزار تومـان و در سـال              700، شش ميليون و     1384سال  
هزار تومان بوده است. بنا بر گزارش شـرق،             166چهارده ميليون و    

ها به هزينه مسكن، آب، بـرق،         درصد از اين هزينه     30كمي بيش از    
گاز و ساير سوخت ها مربوط  بوده است. گزارش شرق بـه مـوارد                  
ديگري هم اشاره كرده است كه ما از آن صرف نظر مـي كـنـيـم.                  
سالنامه شرق در آخرين روزهاي سال نود نموداري را انتشار داد كـه             

 1391تـا       1370در آن متوسط هزينه خانوار شهري كشور از سال          
دهد. جالب ايـنـكـه ايـن             برابر را نشان مي     54افزايشي نزديك به    
برابر بيشتر بوده است. قيمت يك متر مـربـع     65افزايش در روستاها   

 5/  18حـدود      1390تا    1380هاي    مسكن در تهران در فاصله سال     
ميليون خانوار ايراني اجاره نشين هستند. با استناد           5برابر شده است.     

نفر اعـالم   4به آمار شرق كه متوسط عدة خانوار ايراني را نزديك به     
ميليون نفر از زحمتكـشـان      20كرده است بايد اذعان كرد كه حداقل        

بـار در       اند. تبعات اجتماعي اين وضعيت فاجعه        مان بي مسكن    ميهن
ها نمود مشخصي دارد. بر اساس گزارش شرق، جمعيـت    ديگر عرصه 

سال گذشـتـه      15مردان و زنانِ بدون همسر بر اثر طالق، نسبت به           
 5/  12ازدواج      100در مقابل هـر        87دو برابر شده است. در سال        

 1/  18بـه     91طالق در كشور ثبت شده بود، اما اين ميزان در سال         
، عدة زناني كـه تـا     1390تا  1385هاي  درصد رسيد. در فاصله سال 

برابر و تـعـداد مـردان ازدواج            7/  1سالگي ازدواج نكرده بودند       50
 1384برابر شده است. جمعيت  زنان شاغل در سـال             4/  1نكرده  

هزار نفر از     900تدريج از اين تعداد       چهار ميليون نفر بوده است كه به      
مـاه     فروردين 31شمار زنان شاغل كاسته شده است. روزنامه آرمان،     

بر اساس آمار جديد بانك مركزي، نرخ رشد اقتصـادي          ” ، نوشت:    92

درصد كاهش يافته كـه   5/  1نسبت به مدت مشابه قبل  90ماهه سال  9كشور در  
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دليل اين كاهش عنوان شده است. اين گـزارش                

ماهه نخست سـال      9كه بانك مركزي آن را منتشر كرده رشد اقتصادي كشور در            
درصد عنوان كرده است و در خصوص علت ايـن             4درصد كاهش،     5/  1را با     91

كاهش عنوان كرده است كه با توجه به آثار تعديل كننده اجراي قانون هدفـمـنـد                 
“ ها در كوتاه مدت و ميان مدت اين موضوع قابل پيش بـيـنـي بـود.                    سازي يارانه 

قيمت مواد غذايي به روايت بـانـك        ” ماه سال جاري،      فروردين  11خبرگزاري مهر،   
ها با هفته مشابه ماه قبل از          يي است براي قيمت     را انتشار داد كه مقايسه    “  مركزي
هاي تازه، قـيـمـت        عنوان مثال، در اين گزارش آمده است كه، در گروه ميوه            آن. به  

 6/  14درصد تا  2/  5پرتقال و هندوانه كاهش ولي بهاي ساير اقالم اين گروه بين       
درصد افزايش داشته است. در اين گزارش، قيمت گوشت گوسفند، گاو و گوساله و               

دهد. خبرگزاري مهر در همان روز گزارش داد كـه،              گوشت مرغ افزايش نشان مي    
 20ميـزان      هاي گاز براي مصارف خانگي به       بر اساس تصميم هيئت وزيران، تعرفه     

يابد. خبرگزاري مهر،      درصد افزايش مي    30ميزان    درصد و براي مصارف عمومي به     
پس از افزايش قيمت برق و آب در اسفند ماه سـال            ” ماه، خبر داد كه:        فروردين  13

گذشته، از ابتداي فروردين ماه سال جاري بهاي هر متر مكعـب گـاز طـبـيـعـي               
درصد توسط دولت تدبير و اميد افزايش يافـت. ...           20مشتركان خانگي هم حدود     

شود تا ارديبهشت ماه سال جاري دولت تدبير و اميد قيمت بنـزيـن،                پيش بيني مي  
مـاه،     فـرورديـن     10خبرگزاري مهر،   “  سي ان جي و گازوئيل را هم افزايش دهد.         

ميليون   2گزارش جديد مركز آمار از بيكاري را انتشار داد كه شمار بيكاران بيش از               
هزار نفر اعالم شده است. باالترين نرخ بيكاري مربوط به زنان گروه سنـي                 401و  

درصد است. نكته جالب در گزارش مهر مـقـايسـه آمـار                  8/  46سال با   24تا    20
است. آمار رسمي اعالم شده بيانگر آن اسـت كـه       1391تا  1376بيكاري از سال  

درصد در نـوسـان بـوده اسـت.              14تا  10نرخ بيكاري در دوران مورد نظر بين    
شان دولت احـمـدي نـژاد را بـه                كارگزاران دولت فعلي بارها در اظهارات قبلي      

كردند. استناد به گزارش جديد مركز آمار كه زير نظر             دستكاري در آمارها متهم مي    
كشد كه، آيا دولت فعلي هماننـد         شود، اين سئوال  را پيش مي        دولت فعلي اداره مي   

دهد يا اينكه در رابطه با دولت احمدي نـژاد سـيـاه                دولت قبلي اطالعات غلط مي    
اند. ما معتقديم احتمال اول به واقعيت بـيـشـتـر نـزديـك اسـت.               كرده  نمايي مي 

، يعني زماني كه هنوز دولت احـمـدي نـژاد        1392خردادماه  26خبرگزاري ايسنا،  
المللي پـول     كريستين الگارد، رئيس صندوق بين    ” مصدر كار بود، در خبري نوشت:        

هـدفـمـنـدي     ” اي از اقدام جمهوري اسالمي ايران در اجرايي كردن طرح              در نامه 
تقدير كرد و از اين اقدام به عنوان الگويي مناسب براي بـهـره بـرداري      “  يارانه ها 

روزنـامـه   “  ساير كشورها مخصوصاً كشورهاي نفت خيز منطقه خاورميانه ياد كـرد.           
، يعني موقعي كه دولت روحاني مصدر كار شد، نـوشـت:              92ماه    آبان  25خراسان،  

روزه    10المللي پول درباره اقتصاد ايران[كه] بعد از سـفـر                 گزارش صندوق بين  ” 
كند كه رشد منفي اقتصـاد        كارشناسان اين نهاد به ايران منتشر شد، پيش بيني مي         

جالب اينكـه   “  رود.   بهبود مي   يابد و اقتصاد ايران رو به       ايران در سال آينده پايان مي     
علي طيب نيا وزير    ” ، انتشار داد،  نوشت:       92مهرماه    14در خبري كه تهران امروز،      

اقتصاد در تازه ترين برآورد خود از اوضاع اقتصادي كشور گفته كه مشكالت بسيار              
ها، گشايش كوتاه مدت رخ خواهـد         جدي است و اينكه خيال كنيم با حذف تحريم        

 92اسفنـدمـاه      24روزنامه ايران، وابسته به دولت در تاريخ “  داد خيال باطل است. 
پس از مالقات دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري با كريستين الگـارد    ” خبر داد:    

المللي پول زمينه ورود تيم كارشناسي اين صندوق براي ارزيابي            رئيس صندوق بين  
المللي پول آخريـن      اقتصاد ايران بعد از دو سال فراهم شد. كارشناسان صندوق بين           

به منظور بازنگري كامل وضعيت اقتصادي از ايران ديـدن   2011بار در ژوئيه سال     
المللي از اقتصاد ايران متوقف شـد،         هاي اين نهاد بين     كردند ولي پس از آن گزارش     

روزه خـود بـه        14بهمن ماه جاري تيم كارشناسي صندوق در سفر           19تا    5اما از   
ريزي و نظارت راهبردي رئيـس        تهران با مسئوالن دولتي ايران مانند معاون برنامه       

جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس دفتر رئيس جمهوري، رئيـس كـل               
بانك مركزي، وزير دادگستري، رئيس هيأت مديره صندوق توسعه ملي و برخي از             

 “گو كردند. و ها ديدار و گفت مديران عامل بانك
هاي رسـمـي و مـيـدانـي             دليل تعطيالت نوروزي و در نبود گزارش        با اينكه به  

طوركامل ملموس نيسـت،      هاي خانمان برانداز هنوز به      پيامدهاي جديد اين سياست   
مدت زمان زيادي احتياج نيست كه نتايج مصيبت بار آن فشـار بـاز هـم                 اما به 

هاي شـنـاخـتـه شـده در             بيشتري را به  زحمتكشان ميهن تحميل كند. اين گام          
مرحلة عمـل     شوند و به    هاي اقتصادي تئوريزه مي     وسيلة نوليبرال   هايي كه  به     برنامه
آيند، در زماني در حال اجرايند كه هياهو براي آن چيزي كه اقتصاد مقاومتـي       درمي

هـاي     شود ابتدا از سوي باالترين مقام حكومتي و سپس از سوي مهـره              ناميده مي 
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 و افولِ آن» نظم نوينِ جهاني«
 دهيِ كودتايِ براندازانه در اوكراين! هايِ سازمان لرزه پس

از دولت فدراسيون روسيـه      “ بريكس” بندي    حمايت كشورهاي عضو گروه   
به  “ كريمه” جزيرة    هاي سياسيِ مرتبط با تصميمِ مردم شبه        در جريان تحول  

نـظـمِ نـويـنِ       ” دهندة اين حقيقت است كـه     پيوستن به اين كشور، بازتاب  
از سوي جـورج بـوش          1991اي كه در پايان جنگ سرد در سال          “ جهاني

نـمـا    شدت ضعيف و نخ (پدر)، رئيس جمهوري وقت آمريكا، اعالم گرديد، به      
وسيلـة   به“  قرنِ جديد آمريكايي” شده است. ربع قرن پس از تدوينِ دكترين  

هاي قدرت در اياالت متحده با هدف ابدي كـردن             كارترين محفل   محافظه
هاي جدي ظهورِ نظمي چندقطبي در         داريِ نوليبرال، نشانه    حاكميت سرمايه 

 عرصة سياست جهان پديدار شده است.   
چين، روسيه، هندوستان، برزيـل،       -“ بريكس” در هفته گذشته كشورهاي     

طورِصريح از موضع روسيـه در قـبـال             اتفاق آرا و به     به  -و آفريقاي جنوبي  
هاي اوكراين و تصميم والديمير پوتين به  پـذيـرشِ پـيـوسـتـن                     تحول
جزيرة كريمه به فدراسيون روسيه، حمايت كردند. گـرچـه چـيـن در              شبه

طـورِجـدي در ايـن رابـطـه               طورِمحتاطانه، و هندوستـان بـه        گذشته به 
در هـفـتـه       “ بريكس” هايي كرده بودند، اما بيانية رسميِ گروه          گيري  موضع

اي در الهه، در همبستگي با دولـت          گذشته، در حاشية اجالس امنيت هسته     
آيـد كـه        نظر مـي    اي است. به  سابقه روسيه، دربردارندة پيام مشخص و بي 

نظـم نـويـن      ” اي    شده  طورِمشخص و محاسبه    كشورهاي بريكس اكنون به   
اند. وزراي خارجه كشورهاي       امپرياليستي را زير عالمت سئوال برده      “ جهاني

شان اظهارات جولي بيشاپ، وزير امور خارجة استراليـا، را             بريكس در بيانيه  
 “ 20گروه  ” در رابطه با ممنوع اعالم كردنِ شركت روسيه در نشست آيندة            

] كه استراليا ميزبان آن خواهد بـود، فـاقـد وجـاهـت                 2014در ماه نوامبر[   
ديپلوماتيك دانستند.  بيانية وزراي خارجه بريكس، با ابراز نگراني نسبت بـه    

حق و اخـتـيـار    “  20گروه “برخي تهديدها و با بيان اينكه هيچ كشور عضو  
طورِ يكجانبه ماهيت و مشخصة اين گروه را تعيين كـنـد،              آن را ندارد كه به    

نسبت به هرگونه اقدامي در جهت كنار گذاشتن روسيه از اين تركيب و يـا                
 هاي تنبيهي بر ضد اين كشور، اخطار داد.     اقدام به اعمالِ تحريم

المللي،   كند كه، چنين برخوردهايي با قانون بين        بيانيه در ادامه تصريح مي    
و از جمله اصول و مالحظات منشور سازمان ملـل، مـنـبـطـق نـيـسـت.                  

هاي مرتبط بـا       اند كه، اين بيانيه دركل و درجنبه        سخن  گران آگاه هم    تحليل
يي صريح و گوياي آن است  كه غرب موفق            نشانه”    20اجالس آيندة گروه  

المللي را به تالشش در منزوي كردن روسيه بـه            نخواهد شد كل جامعة بين    
هـاي     گـيـري     تر شدنِ موضـع     هاي ديگر سخت    نشانه“   صف خود بپيوندد.   

آوري بود كه از سـوي        الزام  كشورهاي بريكس و برخوردشان با قطعنامة غير      
ماه در اجالس عمومي سازمان مـلـل           فروردين  14كشورهاي غربي در روز     

كشور ديگر به  54همراه  مطرح شد.  چين، هند، برزيل، و آفريقاي جنوبي به  
كشور ديگر ازجمله روسيه، كـوبـا،         11اين قطعنامه رأي ممتنع دادند.  رأي         

ونزوئال، و كره شمالي به اين قطعنامه منفي بود. اين بدان معني است كـه                 
كشور) از پـذيـرشِ          193هاي عضو سازمان ملل (       سوم كشور     بيش از يك  

هاي امپرياليسم در رابطه با چنين مسئله حسـاسـي امـتـنـاع                  گيري  موضع
 كنند.  مي

هاي مشخص سياسـي      اين واقعيت كه كشورهاي بريكس، باوجود تفاوت      
طـلـبـانـه        هاي برتري   و اقتصادي، از روسيه در روياروييِ اين كشور با طرح         

اياالت متحده و اتحاديه اروپا در قلمرو اتحاد جماهير شوروي سابق حمايت            
اي مشخص در تقابـل بـا          المللي  گيريِ گرايش بين    كنند، نمايشگر شكل    مي
ست كه، بيانيه وزراي خـارجـه        هاي امپرياليسم است. الزم به يادآوري        طرح

بريكس همچنين اياالت متحده را در رابطه با جاسوسي و استـراق سـمـع                
 وسيلة ادوارد اسنودن افشا شده است، مورد انتقاد قرار دادند.   سايبري، كه به

 “  بريكس”قانونمنديِ حركت كشورهاي 
بررسي اينكه چگونه و به چه داليلي امپرياليسم از شـرايـط هـژمـونـي                 

يـي در       به چنيـن نـقـطـه         1990هاي نخست دهه      بالمنازع خود در سال   
هاي موازنة قدرت در سطح جهان رسيده است، براي هر نيروي ترقي              معادله

اش و از      تواند مطرح باشد. حزب توده ايران در سندهاي كليدي    خواهي مي 
اش، به مسئلة تـوازن قـوا در            جمله در طرح برنامة مصوب ششمن كنگره      

سطح جهان و     
وجود   ضرورت به 

  آمدنِ يك وزنه  
كنندة قوا    متعادل

در برابـر تـوانِ      
ــي،    ــامـ ــظـ نـ
ديپلوماتيك، و   
اقـــتـــصـــادي 
ــاي   ــورهـ كشـ
امپرياليـسـتـي،     

اي    توجه ويـژه  
 كرده است.

هاي   هاي دهة نخست قرن بيست و يكم برخي شالوده          حقيقت اينكه، رخ داد   
را    1991هاي آمريكايـي در         اعالم شده از سوي نئوكان     “ نظمِ نوين جهانيِ  ” 
ناپذير بودنِ قدرت امپرياليسم را زيـر عـالمـت             شدت لرزانده است و چالش      به

خواه و مستقل پس از نـزديـك          اي برده است. نيروهاي ترقي       هاي جدي   سئوال
اند و    به دو دهه عقب نشيني، در يك دهة اخير با آرايشي جديد به ميدان آمده        

هاي اجتماعي، اقتـصـادي و         داري نوليبرال در حلِ معضل      هاي سرمايه   ناتواني
تر   اي را كه از مقطع پايان جنگ سرد به اين سو وخيم             طبيعي[زيست محيطي]   

داري جهـانـي      ها با اثبات اينكه ادعاي سرمايه       اند. آن    نمايش گذاشته   اند، به   شده
هاي بزرگ سياسـي و اقـتـصـادي             مبني بر اينكه با پايان جنگ سرد، مسئله       

اند، و نيز اين ادعا كـه لـيـبـرال دمـوكـراسـي و                  تمامي حل و فصل شده      به
اند و سوسياليسم به تاريـخ سـپـرده       داريِ بازارِ آزاد درنهايت پيروز شده   سرمايه

وجـود آوردنِ       شده است، و از اين پس مباحثة سياسي به مقابلة فرهنگي و به            
هاي اجتماعي محدود خواهد بود پاية عيـنـي و             ها و بودجه    تعادل ميان ماليات  

داري در ايـن دوره         اي  را در روياروي با سرمايه        واقعي ندارند، چالش تاريخي   
 اند.  كليد زده

، جورج بوش (پدر) شروع نظم نوين جهاني، بر اساس برتريِ             1990در سال   
ادعاي او، اين  نظامي بالمنازع آمريكا و سلطة اقتصادي غرب، را بشارت داد. به          

هـاي     داري جهاني تك قطبي و بدون رقيب بود، و قـدرت           جهان براي سرمايه  
اي بناگزير در برابر امپراتوري جديد جهاني زانو خواهند زد. حتـي ادعـا                  منطقه

داري ابدي    داري بر سوسياليسم، سيستم سرمايه      شده بود كه با پيروزي سرمايه     
 ايم.  شده است و در اساس ما به پايان تاريخ رسيده

هاي دوقلوي سـازمـان تـجـارت            هاي بين حمله به برج      اما در فاصله سال   
چهارمين بـانـك      -“ ليمن برادرز ” و سقوط بانك      2001سپتامبر    11جهاني در   
امپرياليستي درعمل “  نظم نوين جهاني”   -2008لحاظ مرتبه در سال      آمريكا به 

از هم پاشيده شده بود. دو عامل بسيار مهم در اين امر تعيين كننـده بـودنـد:                    
نخست اينكه، در پايان يك دهه جنگ مداوم، ايـاالت مـتـحـده آمـريـكـا                    

داريِ    نمايش گذاشته بود و مدل سـرمـايـه           اش را به    محدوديت قدرت نظامي  
نوليبرالي كه در طول حيات يك نسل بدون رقيب بر اقتصاد جهان حكم رانده              

داري سـقـوط       ترين بحرانِ دورانِ سرمايه     ترين و گسترده    بود، در جريان عميق   
 كرده بود.

سپتامـبـر از راه         11دوم اينكه، واكنش اياالت متحده به حمله تروريستي         
داري،    ها و حقوق دموكراتيك مردم در كشورهاي سرمايه         محدود كردنِ آزادي  

در سراسر جهان، و درنتيجه، مجاز دانستنِ خود بـه          “  جنگ با تروريسم  ” اعالم  
المللي و منشور سازمان ملل و حملـة نـظـامـي بـه               پايمال كردنِ قوانين بين   

افغانستان و عراق و اشغال اين كشورها، اياالت متحده و متـحـدانـش را در                  
هـاي     تنها در دستيابي بـه هـدف     اعتبار كرد. اياالت متحده نه       جهان بسيار بي  

اش در جنگ با  تروريسم شكست خورد، بـلـكـه بـا عـمـلـكـرد                       اعالم شده 
سابقة تروريسم را در خاورميانه، آسيـا،         اش زمينة رشد و گسترش بي       غيرقانوني

هاي عمـومـي    چشم خود و از طريق رسانه      و آفريقا فراهم  كرد. مردم جهان به        
ها  ديدند و مي شنيدند كه كشورهاي غربي كه در طولِ دهه           شان مي   كشورهاي

كـردنـد،      شان را به نقض دموكراسي وحقوق بشر متهم مـي           مخالفان و رقباي  
هاي كشـورهـاي       اينك خودشان آشكارا حقوق بشر و حقوق دموكراتيك خلق        

توجهي به  كنند و در اين راه از بي      ها نقض مي    ترين شيوه   خشن  جهان سوم را به   
المللي هيچ ابايي هم ندارند. عملكرد نيروهاي نظامـي       نهادها و منشورهاي بين   

اياالت متحده و متحدان ناتويي آن در عراق و افغانستان ضعف و نـاتـوانـي                  
روشني ثابت كـرد. ايـن           ها را به    آن

 5ادامه  در صفحه تجربه، براي ايـاالت مـتـحـده و            
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و جانـي تـازه بـه         
تحرّك اجتماعي اين   
اقشار محروم بدهـد.    
اما در اين ميان هيچ     
تغييـري بـه سـود        

اصطالح طـبـقـة       به
مــتــوســط صــورت   
نگرفته است. چنيـن     
بــرداشــتــي وجــود   
داشــت كــه ايــن      
طبقـات مـتـوسـط       

ا         خواه  زياده انـد. امـ
نياز به ارزيابي مجدد دارد. ما دقيقـاً     -با در نظر گرفتن عوامل گوناگون       -همة اينها 

رود و چه پيامدها و نـتـايـجـي             دانيم كه تظاهرات اين روزها به كدام سو مي          نمي
يي از دگرگوني سياسي باشـد كـه      خواهد داشت. برزيل شايد در آستانة مرحلة تازه    

تر شدن دموكراسي موجود، و مشاركت بيشـتـر           مضمون آن عميق شدن و گسترده     
مردم در سرنوشت خود است. اما اگر اجراي اصالحات سيـاسـي، كـه يـكـي از                      

كار و    ها آمدند، به دست نيروهاي محافظه       هايي بود كه به خيابان      هاي توده   خواست
 روي جدي شويم. غيردموكراتيك بيفتد، امكان دارد كه دچار وقفه و پس

يي صادر كرديد و    ) اعالميه 92خرداد  30ژوئن (  20س: شما روز  
ها بروند. آيا حزب       از فعاالن حزب كمونيست خواستيد كه به خيابان       

 در آغاز اين جنبش در رابطه با آن نگراني هايي داشت؟
طور كه گفتم، جرقة محرّك اين جنبش مبارزة مردم بـراي كـاهـش                  ج: همان  

هاي جنبش اعتـراضـي بـه          هاي شهري بود. پس از آن، شعله         قيمت بليط اتوبوس  
ويژه پـس     هاي بيشتري پيدا كرد، به      ها و خواست    سراسر كشور كشيده شد و انگيزه     

از آنكه نيروهاي نظامي در سائوپولو به مردم حمله و آنها را سركوب كردنـد. ايـن            
يي به دنبال داشت، چون بسيار شديد و خشن بود. از آن                سركوب واكنش گسترده  

بود. و امروز [در        “ حق اعتراض ” زمان جنبش وارد مرحلة دوم شد، كه تأكيدش بر          
ها  ] اين جنبش اعتراضي به يك جنبش مردمي با خواست        1392تير    -2013ژويية  

شـان را بـه          هـا   هاي بسيار گوناگون تبديل شده است. حاال همه خواست           و پرچم 
 اند. ها آورده خيابان

 -انـد    هاي كوچكي نيز وارد شـده         روشن است كه در اين جنبش گروه يا گروه        
خواهند از اين كاله نمدي براي خـود           كه مي   -هاي راست افراطي    برخي با ديدگاه  

بدوزند، يا به معترضان مبارز حمله كنند، يا حتي از وضعـيـت آشـفـتـة مـوجـود                      
ها   سوءاستفاده كنند و دست به آشوب و غارتگري و دزدي بزنند. ما اين نابهنجاري              

يي هم در     يافته  دانيم. اگر نيروي سازمان      را عوارض جانبي اين جنبش اعتراضي مي      
 هاي باشد، ما هنوز از آن اطالعي نداريم. پشت اين خرابكاري

اند.   ثبات كردن دولت    يي هم هستند كه خواهان بي       دانيم كه عده    عالوه، ما مي    به
جمهور اسـت     نوك تيز پيكان حملة آنها پيش و بيش از همه متوجه شخص رئيس            

و در پي آنند كه وضعي به وجود آورند كه كشور در نظر مردم خارج از كنـتـرل و                     
آلود مـاهـي بـگـيـرنـد. ايـن                خواهند از آب گل بلبشو بيايد. به قول معروف، مي  

اند و    هاي بزرگ كشور در پيش گرفته      گيري و موضعي است كه بيشتر رسانه        جهت
خواهند به مبارزة سياسي    اند چون مي    هاي مخالف دولت نيز با آنها همراه شده         گروه

 جمهور و تضعيف او دامن بزنند. عليه رئيس
در عين حال، توجه به اين نكته مهم است كه برخي از مسائل مـطـرح شـده                    

هـاي     ها و مواضـع گـروه        هاي مياني جامعه ممكن است شبيه گفته        توسط بخش 
هاي اين قشرهاي مـيـانـي          مخالف به نظر آيد، ولي بايد توجه داشت كه خواست         

معقول و پذيرفتني و برحق است. من در نشستي كه با پرزيدنت ديلما و رهـبـران           
كردم كه در شهرها، بـه         دربارة اين واقعيت مطرح   احزاب مؤتلف داشتم، سؤالي را      

هاي زيادي پديد آمده است. شهرهاي امـروزي در      ها و دشواري    مرور زمان معضل  
ونقل شهري نيسـت،      زنند. مسئله فقط حمل      وپا مي   يك بحران واقعي شهري دست    

شـدت اُفـت كـرده          به  -ويژه در شهرهاي بزرگ     به  -بلكه سطح و كيفيت زندگي    
توان فهميد كه چرا اين تـظـاهـرات          تر مي   است. با توجه به اين مسائل، حاال آسان        

درستي نـمـايشـگـر        قدر حساسيت طبقة متوسط را برانگيخت. اين تظاهرات به       آن
شان در شهرها با آنـهـا      هايي است كه مردم در زندگي روزمره ها و معضل    دشواري

دست به گريبانند. اصل مسئله، وضعيت خدمات همگاني است كه آن طور كه بايد               
ها اكنون در دستوركار جنبش       كند. اين خواست     و شايد نيازهاي مردم را تأمين نمي      

يي بايد به آنها رسيدگي كـنـنـد.            هاي فدرال و استاني و منطقه       قرار دارند و دولت   
ها نياز به توجه و رسيدگي فوري دارد، و به بسياري از آنـهـا                  خيلي از اين خواست   

مصاحبة نشرية پرينسيپيو با رِناتو رابِلو، صدر حزب 
)، دربارة اوضاع سياسي و PCdoBكمونيست برزيل (

وضعيت مبارزة سياسي در آن كشور پس از تظاهرات 
 سال گذشته در برزيل 

اين مصاحبه در دفتر مركزي حزب در سائوپولو انجام شده اسـت            
و به پيشنهاد دفتر روابط بين المللي حزب كمونيست برزيل بـراي             
اطالع خوانندگان نامه مردم از ماهيت تحول هـاي سـيـاسـي در          

   جريان در برزيل منتشر مي شود.
رناتو رابلو در تحليل تظاهرات سال گذشته در برزيل كه كشور را            

كند كه براي مـوفـقـيـت در             تكان دارد، به اين موضوع اشاره مي      
هاي مترقي و مردمي امـري        مبارزة سياسي جاري، اتحاد همة جناح     

يي بر مـبـارزه        مالحظه  حياتي است. از ديد او، اين اتحاد تأثير قابل         
براي اصالحات ساختاري دارد، اصالحاتي كه حزب كـمـونـيـسـت             

 ”گويد:  هاست براي انجام آنها تالش كرده است. او مي برزيل سال
هـاي خـود قـرار           اين پيكارِ ماست، و ما آن را در مركز فعالـيـت           

 “ايم. داده
ها و گفتگوهايي با پرزيـدنـت         س: شما اخيراً نشست    

ديلما روسف، با احزاب چپ و نيز در كميتـة مـركـزي              
حزب كمونيست داشتيد. آنچه در دستور كار همة ايـن           

ها قرار داشت، ارزيابي تظاهرات مردم در مـاه           نشست
) بود. اكنون، پس از اين گفتـگـوهـا،            92ژوئن (خرداد    

 ارزيابي شما از اوضاع سياسي كنوني برزيل چيست؟
ج: درك دقيق آنچه اتفاق افتاد، معموالً در گرماگـرم جـنـبـش                
دشوارتر است. شايد با گذشت زمان بهتر بتوانيم تشخيص دهيم كه          
ماجرا چه بود. اما آنچه روشن است اينكه عرصة سيـاسـت كشـور                

هاي شديد خياباني شد، آن هم به طـوري كـه              دستخوش اعتراض 
ها در آغاز به افزايش قيمت بليـط   ها بود نديده بوديم. اعتراض       مدت

هاي بيشتري را    اتوبوس بود، اما خيلي سريع گسترش يافت و جنبه        
هـاي    در بر گرفت، از جمله خواست خدمات همگاني بهتر در عرصه          

ونقل شهري، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و غـيـره.               حمل
مسائل ديگري از قبيل فساد نيز مورد توجه تظاهركنندگان بود كـه            
شكلِ يك واكنش اعتراضي گسترده عليه احزاب، سياسـتـمـداران،           

ها و به طور كلي همة نهادهاي مدني را به خود گرفـت. بـه                   رسانه
اين ترتيب بود كه برزيل تجربة يك وضعيت سياسي جديد را آغـاز             
كرد، وضعيتي ناپايدار كه برآمد آن نامعلوم بود. خوشبخـتـانـه بـه                

ها به خود گرفت، جهـت   هايي كه بسيج و حركت توده  واسطة شكل 
و مسيري كه تظاهرات در آن پيش رفت، اكنون زير ذره بـيـن و                 

 مورد بحث و برسي نقادانه قرار گرفته است.
در اين روند تأمل بر تظاهرات و بررسي آنچه گذشت، ما بايد بـه              
اين نكته توجه داشته باشيم كه در ده سـال گـذشـتـه، مـردم                    

اند، سطح آگاهي اجتماعي و سياسي آنهـا          دستاوردهاي مثبتي داشته  
افزايش يافته، و كشور در فضاي دموكراسي تنفس كـرده اسـت.              
تظاهرات ماه ژوئن ثمره و ميراث دهة گذشته است: مردمي كه بـه              

خيزند، و حاضرند كه براي احقاق حق خود و براي بـرزيـلـي                پا مي 
ها شاهد بوديم گوياي آن اسـت          بهتر، مبارزه كنند. آنچه در خيابان      
توان درجـا زد و          آيد، ديگر نمي    كه وقتي دستاوردهايي به بار مي     

 ايستاد، و انجام دگرگوني در كشور را بايد شتاب داد.
گويند كه در اين ده سال، يعني در دورة ريـاسـت              برخي حتّي مي  

جمهوري لوييز اينياتسيو لوال داسيلوا و اكنون در رياست جمهـوري           
هـاي     ديلما روسف، دولت سعي داشته است به نيازها و خـواسـت            

يي براي مسئلة فقـر       اش توجه و رسيدگي كند، چاره       پايگاه اجتماعي 
ترين اقشار جامعه را برآورده كند        دست  بيابد، و نيازهاي اساسي تهي    

 صدرحزب كمونيست برزيل:.

لزوم اصالحات ساختاري و تقويت 
 دولت كنوني برزيل

 13ادامه  در صفحه  
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 14ادامه  در صفحه 

مدت رسيدگي خواهد شد، چون نياز به كارِ بـابـرنـامـه و                  هم در ميان  
 تري دارد. يافته سازمان

س: با توجه به اينكه جنبش در چند ماه گذشته چندپـاره        
شود، به نـظـر       هايي از سكون در آن ديده مي        شده و نشانه  

شما آيا هنوز توان پيشبرد تغييرهاي بيشتر در آيـنـده را              
 دارد؟

روي    ج: به نظر من اين تالش همگاني در چند جبهه در حال پيـش              
تواند مضمون و جهت حركت آن را تعيين كند، مجموعة            است. آنچه مي   

يي و دانشجويي است كه       هاي اتحاديه   ويژه جنبش   جنبش اجتماعي، و به   
هاست كه بر همـان اسـاس عـمـل              برنامة خاص خود را دارند و سال      

يـي     ) بر اساس كارپايـه  UNEكنند. اتحادية سراسري دانشجويان (  مي
درصـد تـولـيـد          10ويژه موضوع اختصاص      و به   -كه تنظيم كرده بود   

تظاهراتي را در برازيليا (پـايـتـخـت كشـور)               -ناخالص ملّي به آموزش   
كم توجه بخشي از جواناني را كه در      برگزار كرد تا از اين راه بتواند دست       

تظاهرات كنوني شركت دارند، به اين موضوع و به جنبش جـوانـان و                
يي نيز تظاهراتي را تحت عـنـوان          دانشجويان جلب كند. جنبش اتحاديه     

) تدارك ديده    92تير    20ژوييه (    11براي روز    “ روز ملي بسيج همگاني   ” 
هـاي     است [اين مصاحبه قبل از آن روز انجام شده است] كه خواسـت              

يي است كـه رهـبـري آن            مطرح شده در آن همگي بر اساس كارپايه       
تعيين كرده بود. منظورم اين است كه تالش همگاني اكنون دارد وارد              

تدريج جاي خـود      هاي اجتماعي به    شود كه در آن، جنبش      اين مرحله مي  
طور كه پرزيدنت ديلـمـا در          كنند. همان    را پيدا و نقش خود را بازي مي       

از ايـن   ” درستي اشاره كرد، الزم است كه         هايش در تلويزيون به     صحبت
نيروي مردمي به خيابان آمده، براي انجام تغييرهاي بيشتري كـه بـه               

 “سود همة ملّت است، بهره گرفت.
س: در آغاز تظاهرات خياباني، برخـي از نـهـادهـاي               

يي طوالني در مبارزه دارند نتوانسـتـنـد      اجتماعي كه سابقه  
ارتباط خوبي با تظاهرات اعتراضي برقرار كنند و حتّـي در            
مواردي ديده شد كه مورد هجوم و آزار هم قرار گرفتـنـد.             

 نظرتان در اين مورد چيست؟
هـايـي      يي عظيم در وهلـة اول جـنـبـش             هاي توده   ج: اين جنبش   

كنند  اند. اما با گذشت زمان برنامه و كارپاية مشخصي پيدا مي             خودجوش
كنند. از ديـد مـن، در             تري عمل مي    هاي مشخص   و پيرامون موضوع  

هايي كه سمتگيري و تشكّل سياسي قـدرتـمـنـدتـر و                 نهايت جنبش 
تـر     تري دارند، دست باال را در جنبش خواهند يافـت و مـوفـق                 بزرگ

ها آغاز شد تا كنون مشـغـول       خواهند بود. حزب ما از زماني كه اعتراض        
هاي   ها و ديگر جنبش     دهي سريع نيروهاي خود، و بسيج اتحاديه        سازمان

هـاي    ها اين بوده است كه اين گردان        اجتماعي بوده است. يكي از هدف      
هاي خودشان عمل كنند، بلكـه بـر پـايـة               تنها طبق كارپايه    جنبش نه 

شعارهايي كه بخشي از مبارزة ما بوده است و اكـنـون در جـريـان                    
هـاي     هـا و بـرنـامـه          خواهانه روزآمد شده است، هدف      تظاهرات ترقي 

 مشتركي را در پيش بگيرند.
ترديد يكي از نتايج مثبت اين تظاهرات، خواست          س: بي  

انجام اصالحات سياسي بوده كه اكنون در دستوركار قـرار          
يي اسـت كـه حـزب           گرفته است. اين خواست و برنامه      

كمونيست برزيل مدت مديدي در پي تحقق آن بوده است،          
گذاري) مـورد تـوجـه قـرار             قانون  اما در كنگره (مجلس    

هاي خـيـابـانـي نـيـروي             كنيد اعتراض   نگرفت. فكر مي   
يي براي انجام قطعي اين اصالحات سـيـاسـي            برنده  پيش

 خواهد بود؟
هاي رخـدادهـاي       ترين جنبه   ج: ارزيابي ما اين است كه يكي از مهم         

روشني نشان داد كه آنچه ما در برنامة حزب در پـي              اخير اين بود كه به    
تحقق آن هستيم، يعني ضرورت حركت در جهت اصالحات ساختـاري،           
خواست مشخص همة مردم است. يكي از اين اصالحات سـاخـتـاري               

ونقل شهري اسـت       ويژه مسئلة حمل    دقيقاً همان اصالحات شهري و به     
كه آغازگر تظاهرات بود. سوايِ اين، مسئلة اصالحات سياسي است كـه             

 هاي جدي جنبش كنوني است. يكي ديگر از خواست
در برنامة حزب ما، در ميان اصالحات ساختاري الزم، از دموكراتيـك            

روز كردن اصالحات ارضي و مالياتي نيز منظور شده اسـت             ها و به    كردن رسانه 
كه براي كاهش نابرابري امري حياتي است. اين رشته اصالحات كه به نـظـر                 

يي يـافـتـه        آمد، اكنون در پرتو تظاهرات اخير حمايت توده         دور از دسترس مي   
به يك كليدواژه و  “ اصالحات سياسي” است. اين روزها، و به ابتكار خود دولت،   

شعار رايج تبديل شده است. نبايد اين فرصت را براي اصالح ساختار سياسي و      
تر از دست بدهيم. ايـن          يي بهتر و دموكراتيك     روند برگزاري انتخابات به شيوه    

موضوع اكنون مورد بحث و گفتگو است، جامعه هم اصالحـات سـيـاسـي را                  
گيري در مورد اين مـوضـوع    داند، و به اعتقاد ما نيز بحث و تصميم    ضروري مي 

پرسي، كـه   الزم و سودمند است. در همين ارتباط، ما معتقديم كه برگزاري همه       
هـاي     ترين هـدف    جمهور پيشنهاد داده است، راه خوبي براي تعيين مهم          رئيس
يي اصالحات است. كنگرة ملّي (مجلس) نيز تحت فشار است كه به اين                  مرحله

پرسي، پس از آنكه چندين بار در كنگره با مانع برخـورد              امر گردن بگذارد. همه    
يي گرِهي در    كرد، اكنون فضاي سياسي كشور را اشغال كرده است و به مسئله     

پـرسـي     ها عليه برگزاري همه     ها تبديل شده است. برخي       ميان مخالفان و رسانه   
دهندگان فـقـط      موضع گرفتند و در مقابل اين پيشنهاد را مطرح كردند كه رأي           

كنـد رأي دهـنـد.          در موافقت يا مخالفت با اصالحاتي كه كنگره تصويب مي         
توانند از پيش در مـورد ايـن مـوضـوع            استدالل آنها اين است كه مردم نمي  

عالوه، آنها سعي دارند اين نظر را جا بيندازند و پـيـش                 پيچيده نظر بدهند. به    
حـاشـيـه    ” جمهور براي     پرسيِ مستقيم راه گريزي است كه رئيس        ببرند كه همه  

از اين بحران پيدا كرده است. فشاري كه براي جلوگيري از عملي شدن               “ رفتن
شود، خيلي زياد است و حتّي به خود نهادهاي دولتـي هـم                پرسي وارد مي    همه

هاي بزرگ كشور و مخالفان دارند از فرصت سوءاسـتـفـاده              رسيده است. رسانه   
جمهور را ضعيف نشان دهـنـد و            كنند و سعي دارند رهبري سياسي رئيس        مي

 باوري به توانايي او در رهبري كشور به راه اندازند. اعتمادي و بي موجي از بي
كند. اين موضع مـا    پرسي حمايت مي  حزب كمونيست برزيل همچنان از همه     

گذاري حزب، در ديدارها و تبادل نظـرهـاي           هاي كميتة ملّي سياست     در نشست 
ما با رهبران احزاب و رهبران كنگرة ملّي (مجلس) تنظيم و تصـويـب شـده                    

 است، و در نشست اخير كميتة مركزي نيز مورد تأييد قرار گرفت.
س: آيا حزب كمونيست برزيل مشخص كرده است كه در اين            

 پرسي از كدام گزينه حمايت خواهد كرد؟ همه
دهـيـم     هاي اصلي دولت را تشكيل مي       ج: ما چهار حزب چپگرايي كه ستون       

(حزب كمونيست، حزب كارگران، حزب سوسياليست، و حزب دموكراتيك كـار)     
ديدارهايي با يكديگر داشتيم و بر اساس توافق مشتركي كه صورت گـرفـت،               
مواردي را كه بايد در اصالحات سياسي راهنماي عمل قرار بگيرد، مشـخـص               

هـمـايـش    ” به نام     -كرديم. دربارة تجديد فعاليت كارگروه مشورتي اين احزاب        
عالوه، تصميم گرفتـيـم       نيز بحث كرديم. به     -“ پرسي  دفاع از دموكراسي و همه    

را به ديگر احزاب شركت كننـده در ائـتـالف              “ همايش” كه مشاوره در قالب     
هـاي كـارگـري،         دولتي حاكم نيز گسترش دهيم، و از نمايندگان اتـحـاديـه            

هاي اجتماعي و نهادهاي اجتماعي مدني نيز بـراي مشـورت در ايـن             جنبش
هاي مشتـركـي در حـوزة           چارچوب دعوت كنيم، تا از اين طريق بتوانيم اقدام        

 يي انجام دهيم. هاي سياسي و بسيج توده كارپايه
پرسي بايد به طور اخص بر دو مسئـلـة اسـاسـي در مـورد                     به نظر ما همه   

اصالحات سياسي تمركز كند: يكي نظام انتخاباتي و ديگـر مسـائـل مـالـي                   
كارزارهاي انتخاباتي. در اين زمينه، ما خواهان آنيم كه كارزارهاي انتخـابـاتـي               

هاي همگاني [نه خصوصي] استفاده كنند، و انتخابـات       فقط و منحصراً از بودجه    
هايي از نامزدهاي خـود را ارائـه             باشد و احزاب فهرست    “ تناسبي” به صورت   

دهند. دو روز پس از ديداري كه ما چهار حزب داشتيم، حزب سوسياليست راه                
خود را جدا كرد و پيشنهادهاي خودش را مطرح كرد، اما سـه حـزب ديـگـر                    

كنند و براي انـجـام اصـالحـات             همچنان با يكديگر همكاري و مشورت مي      
 كنند. پرسي تالش مي سياسي و برگزاري همه

جـمـهـور      س: آيا حزب كمونيست با چهار رهنمودي كه رئيس         
 مشترك گنجاند، موافق است؟ “پيمان”ديلما در چارچوب 

كنيم. ترديدي نيسـت كـه مـوضـوع           ج: بله، ما داريم دربارة آنها گفتگو مي      
كه او آن را مـوضـوعـي           -ونقل شهري   ويژه مسئلة حمل    و به   -مسائل شهري 

يي است كه ما بايد به آن توجه كـنـيـم. از ايـن                    كند، مسئله   عمده قلمداد مي  
گذشته، او مسئلة بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش را نيز مـطـرح كـرده                  

ها مسائلي جدي وجود دارد كه بايد بـه آنـهـا        است. روشن است در اين عرصه      
گيـرد تـا خـدمـات           هايي دارد صورت مي     توجه و رسيدگي شود. اكنون تالش      

بهداشتي و درماني به عنوان يك ثروت و امتياز عمومي همة مردم تلقي شـود.               

 ادامه صدرحزب كمونيست برزيل...
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يـي     توان فقط محدود بـه عـده         دسترسي به بهداشت و درمان را نمي      
طور است. همة اينهـا        معدود كرد. در مورد آموزش و پرورش هم همين         

گيرد. بنابراين ما از       در زمينه و چارچوب اصالحات ساختاري صورت مي       
 كنيم. همة آنها پشتيباني مي

گفتيد كه خيلي زود است كه بتوان ارزيابي قطعي و       س: 
ا در             قاطعي از وضعيت سياسي جاري كشور ارائه داد، امـ

كنيد امكان دارد كه دولت پرزيدنت        برداشت اوليه، فكر مي   
تر از قبل، از اين جنـبـش بـيـرون بـيـايـد؟             ديلما قوي 
دهد كه محبوبـيـت او         هاي مقدماتي نشان مي     نظرسنجي

 كاهش يافته است.
موقع واكنش نشان داد و        جمهور به   ج: ارزيابي ما اين است كه رئيس       

خيلي شفاف و روشن تالش كرد تا روند سياسي را مديريت كند. بـراي         
مثال، در زمينة اصالحات سياسي، رهنمود او اين بود كه به حرف مردم             
گوش داده شود و با آنها صحبت شود. به اين ترتيب او از همـان اولِ                  

هـاي     ها آورد. اين ابتكار مهمي بود. او طـرح            كار، موضوع را به خيابان    
ميليارد رِئـالـي بـه         50زياد ديگري نيز داشت، مثالً يك بودجة كالن         

ونقل شهري اختصاص داد. در ارتباط با آموزش و پـرورش، مـا                  حمل
االمتياز را داريم كه او به آن توجه داشته اسـت و اكـنـون                 مسئلة حق 

كنگره (مجلس) نيز بحث دربارة آن را آغاز كرده است [اشاره است بـه                 
برداري از نفت در آمـوزش و     االمتياز بهره   استفاده از ميلياردها دالر حق    

هايي است كه نشان از ارتباط زنـدة           بهداشت و درمان]. همة اينها گام       
 دولت با واقعيت جديدي دارد كه كشور با آن روبروست.

اما نبايد اين عامل را از نظر دور داشت كه روند فرگشت و تـحـولِ                 
تغييرها در برزيل، برآمد تضادهايي است كه در دو قطب عمدة آن قرار             

كار و راستگرا كه خـواسـتـار         دارند، يعني در يك سو نيروهاي محافظه      
اند، و در سوي ديـگـر      تأمين و حفظ نظام و معيارهاي موجود خودشان       

دوست و مردمي كه براي ايجاد تغيير پيـكـار            نيروهاي دموكرات، ميهن  
اي كه در مسير تدارك براي انتخـابـات سـال              كنند. مبارزة سياسي     مي

) آغاز و تشديد شده بود، اكنون با رخدادهاي جديدي كه            1393(   2014
) پيش آمد، عمق و وسعت بيـشـتـري       92از اوايل ماه ژوئن (خرداد ماه        

هاي موجود در عرصة اقتصادي، كه بـحـران            پيدا كرده است. دشواري    
هـاي     تر كرده است، بر اثر فعاليت       داري اخير آن را وخيم      بزرگ سرمايه 

انـد    مخالفان دولت ديلما شديدتر هم شده است. اين مخالفان در تالش           
جمهور را تشديد كنند تا از اين طـريـق             كه مبارزة سياسي عليه رئيس    

كه   -هاي اقتصادي   اعتبار او را زير عالمت سؤال ببرند. با آمارها و داده           
كنند و آنـهـا را          بازي مي   -شان  اند، ولي نه همه     شان منفي   البته بعضي 

دهند، تا سناريوي يـك بـحـران          وارونه و بدتر از آنچه است جلوه مي       
هايي از حزب كارگران و ديگـر         دائمي را به پيش برند. اين تالشِ جناح        

دوبـاره  ” خواهند فراخوان     احزاب شركت كننده در ائتالف دولتي كه مي       
را مطرح كنند، در اين مقطع زماني خطاي فاحشي خواهـد بـود،               “ لوال

چون به طور ضمني به مفهوم ضعيف بودن رهبري سياسي پرزيـدنـت             
كنند، بـه      است، و برعكسِ آنچه مطرح كنندگانِ اين فراخوان فكر مي         

 هاي مخالفان خواهد بود. سود نقشه
اند كه علّت اساسي جنـبـش         نيروهاي مخالف دولت خودشان متوجه    

دانند. خود آنها هم تا حدي منافع مشترك با جنبش دارنـد،               اخير را نمي  
ها را بـه سـوي          خواهند از اين فرصت استفاده كنند و اعتراض         اما مي 

رياست جمهوري متوجه كنند تا او را وادارند كه در مقـابـل جـنـبـش                  
كه در رهـبـري و مـوضـع              -جمهور  يي موضع بگيرد. اما رئيس       توده

هـاي    تماس و تعامل با جنبش      -اش هوشيار و مبتكر بوده است       سياسي
اجتماعي را آغاز كرد. او همچنين با احزاب و با رهـبـران مـجـلـس                    

گذاري و قوة مقننه نيز تماس گرفت و ديدار و گفتگو كرد، و بـا                  قانون
جمهور در ديداري كـه بـا احـزاب             همة وزيرانش مشورت كرد. رئيس     

شركت كننده در ائتالف دولتي داشت ارزيابي مختصر و مفيدي از ايـن             
جنبش سياسي ارائه دارد و با اشتياق پيشنهاد كرد كه از اين انرژي بايد              
به سود پيشبرد يك روند سازنده بهره گرفت. تظاهرات براي او مـهـم      

هـاي خـود        يي است كه مردم از آن براي بيان خـواسـت          است؛ وسيله 
كنند. او برگزاري تظاهرات را نشانة وجود دموكراسي كامـل      استفاده مي 

انـد     ها آمده   هاي مردمي كه به خيابان      داند. دولت به حرف      در كشور مي  
دهد و مسلماً براي گرفتن اين موضع دموكراتيك و پذيرنـده،     گوش مي 

 محبوبيت بيشتري پيدا خواهد كرد.
 ها را در اين اوضاع چيست؟ س: نقش ويژة رسانه

هاي مخالف دولـت در ايـن          هاي عمده و حزب    انگار نيستيم. رسانه     ج: ما ساده   
ها را عليه پـرزيـدنـت ديـلـمـا               يي هستند تا جهت اعتراض      ميان به دنبال وسيله   
ها در بازتاب دادن تظاهرات، نخست دنبالِ اين بـودنـد كـه                 بچرخانند. اين رسانه   

توانند بر    اعتبار معرفي كنند، اما وقتي متوجه شدند كه مي          جنبش را غيرقانوني و بي    
شان را تغيير دادند و        ها آمده بود تأثير بگذارند، موضع       طبقة متوسطي كه به خيابان    

هـاي     مردم را به برگزاري تظاهرات اعتراضي فراخواندند و زمان و محل تـجـمـع              
يـي     اعتراضي را منتشر كردند. خبرنگاران ضمن آنكه بر گستردگي حركـت تـوده              

يي بود كه اينجا و آنجـا         هاي خرابكارانه   تأكيد داشتند، اما بيشترِ تمركزشان بر اقدام      
دار و مغرضانه ايـن بـود كـه يـك                شد. هدف اين پوششِ خبريِ جهت        ديده مي 

احساس ناامني به وجود بياورد و نشان دهد كه نظم و كنترلي در ميان جـمـعـيـت             
هـاي    ها از قبل هم مشغول ارائة تصويري منفي در عرصه           وجود ندارد. همين رسانه    

سياسي و ورزشي، تحريف اطالعات يا ارائة اطالعات ساختگي، و هياهو و جنجـال       
هاي ورزشـي     هاي مرگبار در جريان ساختمان استاديوم       به راه انداختن دربارة سانحه    

اند. و حاال كه تـظـاهـرات           و جام كنفدراسيون بوده     2014براي جام جهاني فوتبال     
 اند. خياباني به راه افتاده است، آنها موضع دهشتناك خود را شديدتر كرده
دموكراتيك ” س: دولت از هر طريقِ ممكن از مطرح شدن موضوع            

جلوگيري كرده است. فقط احزاب چپ اين موضوع          “ ها  كردن رسانه 
كـنـد،      اند، ولي دولت از حمايت از آن خودداري مي          را پيگيري كرده  

بيند. با توجه بـه        هاي قدرتمندتر مي    چون خود را مورد تهديد رسانه     
يي كه در پي جنبش مردمي كنوني به وجود آمده اسـت،              فضاي تازه 

دموكراتيك كـردن   ” آيا اآلن موقع مناسبي براي مطرح كردن دوبارة         
 نيست؟ “ها رسانه

كـنـيـم،       ج: ما وقتي از گفتگو با دولت دربارة اصالحات ضروري صحبـت مـي            
اصالحات در ارتباطات نيز مورد نظرمان است. اين موضوع يكي از رهنمـودهـايـي             

هايي در دستوركار    بود كه در ديدار چهار حزب پيشنهاد شده بود، و يكي از سرفصل            
ماست كه براي تحقق آن بايد موقعيت دولت را تقويت كرد، چون در حـقـيـقـت                   
مقاومت زيادي در برابر آن وجود دارد. توجه داشته باشيد كه در تظاهرات، مردم به                

دهد كـه     يي دست رد زدند. همين نشان مي         هاي ارتباطي و رسانه     سينة بيشتر گروه  
كـنـنـد مـوافـق          ها در برزيل امروز بازي مي       اين جنبش چندان با نقشي كه رسانه      

 ها در دستوركار تظاهرات مردمي نيز است. نيست. موضوع دموكراتيك كردن رسانه
توانيم راهي براي به بحث گذاشتن        به اعتقاد من اگر كار خوب پيش برود، ما مي         

اكـنـون در        طور كه هم    هايي براي تحقق آن پيدا كنيم، همان        موضوع و يافتن راه   
ويـژه اآلن كـه مـا از              بسياري از كشورهاي آمريكاي التين در جريان است. به         

هاي متفاوت و گاه متضاد داريم دربارة اصالحات سياسي بحث و گـفـتـگـو              ديدگاه
كنيم، موقع خوبي براي مطرح كردن اين موضوع است. اگر ايـن بـحـث در                      مي

زنند، و جو     ها دست باال را دارند و حرف اول را مي           شرايطي صورت بگيرد كه رسانه    
 مناسبي براي گفتگو وجود ندارد، پيشبرد اين امر بسيار دشوار خواهد بود.

خـواه در      هاي مبرم و فوري پيشِ رويِ نيروهاي ترقي         س: چالش  
 اين مقطع سياسي جديد در كشور كدامند؟

يـي را       ج: ما در نشست اخير كميتة مركزي حزب كمونيست برزيل قطعـنـامـه              
ها بروند و بـه مـردم      خواند كه به خيابان تصويب كرديم كه فعاالن حزبي را فرامي      

بپيوندند و انرژي تظاهرات را در راستاي انجام تغييرهاي ضروري در كشور جهـت              
كنم: پيشرفت بايد از راه انـجـام اصـالحـات                بدهند. آنچه را قبالً گفتم تكرار مي       

از راه اجراي اصالحـات      “ طرح توسعة ملي نوين   ” ساختاري صورت بگيرد. پيشنهاد      
آمـد،     به نظر مي   “ نشدني” ساختاري دموكراتيك كه پيش از اين دور از دسترس و           

شده و در دستور كار روز قرار گرفتـه اسـت.            “  مطلوب” در شرايط كنوني خواستي     
 ايم. هاي خود قرار داده اين پيكارِ ماست، و ما آن را در مركز فعاليت

گيري حزب منسجم و      من معتقدم كه با توجه به وضعيت سياسي كنوني، موضع         
هاي دولت، ما تالش داريم نـيـروهـاي           منظم بوده است: عالوه بر حمايت از اقدام        

سياسي و اجتماعي پيشرو را گرد هم آوريم تا همراه با هم بتوانيم در روند رخدادها                
تري هدايت كنيم،     تأثير بگذاريم، جنبش را به سوي تغييرهاي دموكراتيك و مترقي         

كار و راستگرايي را كه در صدد ايجاد بحران و تضعيف موقعيت و        نيروهاي محافظه 
اند افشا كنيم، و راه را براي بازگشت نيروهـاي مـتـرقـي و                   جمهوري  مقام رياست 

دموكراتيك به مركز قدرت سياسي باز كنيم. نبايد از درك واقعي اوضاع سـيـاسـي        
تواند رخـدادهـاي      يي كه پيش آمده است، مي       اين لحظه غافل شويم: وضعيت تازه      

ها را روشن و مشخص كرد. بـنـابـرايـن       سياسي را به بيراهه بكشاند. بايد مرزبندي 
جمهور ممكـن     الزم است كه دولت و رهبري پرزيدنت ديلما را تقويت كنيم. رئيس            

است با وضعيتي روبرو شود كه مجبور باشد تركيب دولت و ائتالفش در كـنـگـره          
 (مجلس) را تغيير دهد.

 ادامه صدرحزب كمونيست برزيل...
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 المللي كار  چگونه است؟ سازمان بين
ديكاهاي      پاسخ سن جهاني  نِ  سيو درا ف  :

المللـي    اي دائم در سازمانِ بين      كارگري نمايندگي 
المللـي    هاي بين   كار، و همچنين در تمام سازمان     

مثل سازمان ملل متحد، يونسكو، و سازمان غـذا         
ها، يعنـي ايـن        وسيلة آن   و كشاورزي دارد كه به    

هايش را در     گيري  ها و موضع    ها، ديدگاه   نمايندگي
هـا ابـراز        جهت نفع كارگران، در اين سـازمـان       

دارد. با اينهمه، ما در ارتباط با نقشِ سازمـانِ             مي
المللي كار مبني بر اينكه طرفدارِ كـارگـران            بين

ها و كارفـرمـاهـا        نيست، بلكه حامي منافعِ دولت    
المللي كار، در     بين هستيم. سازمان بين      است واقع 

هـا، بـرخـي         طورِساده خواست   بهترين حالت، به  
كـنـد.      هايي مبهم را عنوان مـي        كليات، و وعده  

ست كه ما به سخنان دلپذيـر ايـن            مدت زيادي 
گذاري به شأن[كارگران]، برابري،        سازمان در ارج  

ايم،   ها، گوش كرده    و حقوقِ دمكراتيك، و جز اين     
ها و رفـع       اما هيچ عملي در رابطه با حل مسئله       

هاي واقعي كـارگـران [از سـوي ايـن                مشكل
سازمان] انجام نگرفته است. برعكس، سـازمـانِ          

اي آن از رونـد        المللي كار و دفترِهاي منطقه      بين
اي متناسب و دمكراتيـك از         [انتخاب] نمايندگي   

كنـنـد.     سوي سنديكاهاي كارگري جلوگيري مي    
همچنين، براي بخشي از جنبش سنديكايي (آي        

المللي كار امتيازهايي     تي سي يو) در سازمانِ بين      
دهند و بـرضـد        هايي مي   شوند و امكان    قائل مي 

هـاي     بخشي از جنبشِ سنديكايي و سـازمـان         
دارند. تا پايان گرفتن       وابسته به ما تبعيض روا مي     

اين رويكردها، ما به فشار آوردنِ به اين سازمـان          
 ادامه خواهيم داد.  

 
پرسش: فدراسيون و شما، يـعـنـي          
دبيركل آن، در چند نـوبـت از آزادي            

هـاي     كارگران زنداني و سنديكاليسـت    
ايران حمايت كرديد؟ نقش فدراسيـون      
در مقام مركزي بزرگ و مـعـتـبـر و              

شدة سنديكايي در دفـاع از           شناخته
حقوق سنديكايي و از جـملـه حـقـوق           
 سنديكايي كارگران ايران چگونه است؟

ه      پاسخ ــ دي ا ــ ح ــ ت ن و ا را رگ ي     : كا ] ا ــ ه
هايي مشابـه     كارگري] در سراسرِ جهان با مشكل      

]بيكاري، اخراج از           به هم روبرويند كه با [سياست
ها، يورشِ به حـقـوقِ رفـاه           كار، كاهشِ دستمزد  

اجتماعي، و [افزايش]سنِ بازنشستگي مرتبطنـد.        
تجاوز به حقوق سـنـديـكـايـي، آزارِ فـعـاالنِ               
سنديكايي و نقضِ حقوق آنـان، مسـلـمـاً بـا               

 هايي رابطه دارند. كارگيري يك چنين سياست به
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري از حقِ      
آزادي براي برپايي سنديكاهاي كارگري در همة       

سازمانِ جهانـي     87كند. ميثاقِ      كشورها دفاع مي  
كار كه از سوي بسياري از كشورها تصـويـب و            

هـاي جـنـبـشِ          امضا شده است، نتيجة اقـدام      
سنديكايي طبقاتـي و فـدراسـيـون جـهـانـي               

 سنديكاهاي كارگري است.  
واقعيت درآوردن آزادي سنديـكـاهـاي         براي به 

المللـي    كارگري در همة كشورها، همبستگي بين     
و حمايت از مبارزة ملي كارگرانِ هـر كشـوري            

 تواند، و بايد، ادامه يابد. مي

 دولت كوبا در محضرِ مجلس ملي تضمين مي كند كه،  ادامه  پاسخ هاي جورج ماوريكوس ...
 حراج گذارده نخواهد شد. كشور بهاستقاللِ اقتصاديِ 

 دآويـال،   يگـو  سي  و  توناس،  الس  كاماگوئه،  هاي منطقه  از  ملي  مجلس  نمايندگان - كوبا  كاماگوئه،
 روي  هـيـچ   بـه   خارجـي   گذاري سرمايه  جديد  قانون  در  تعديل  پيشنهاد  اينكه  از  اطمينان  كسب  از  پس
 .دادند قرار تأييد مورد  را نيست، آن گذشته به بازگشت يا و كشور گذاشتن حراج به نشانة

 بـه   پيشنهـادي،   برنامة  اين  تصويب  و  حقوقي  سند  بررسيِ از پيش مردم، نمايندگان مجلس  اعضاي
 اصـول   و  مـحـتـوا     دربـارة   خارجـي،   تجارت  و  بازرگاني  وزير  دياز،  يركا مالمي  رودريگو  مفصل  گزارش

 هيچ  كه  برنامه،  اين  در”   خارجي  تجارت  و  وزير بازرگاني   گفتة به .فرادادند  گوش  پيشنهادي،  تغييرهاي
 گـذاريِ  سـرمـايـه     بـراي   بيشتـري   هاي انگيزه  و  ها تضمين  گذشته وجود ندارد،    به  برگشت  از  يي نشانه

 كـمـك    مـلـي    اقـتـصـاد     وبهبود  پايدار  توسعة  هاي هدف  به  كه  گردد مي  ارائه  سرمايه  جلبِ  و  خارجي
 “ كشور دربر دارد. براي راهبردي مفهومي امروز كه هايي كند، يعني هدف مي

نـوسـازي،    واردات،  جايگزينيِ  صادرات،  گسترشِ  و  چندگونگي  راستاي  در  خارجي  سرماية  مشاركت 
 كـه   شـد،   خـواهـد    داده  فراگير سوق   هاي پروژه  اجراي  راه  از  نوين  آوري فن  و  ها ساخت  زير  ريزيِ پايه

 در  شـده   پيشنهاد  قانون  نمايندگان بر اين نكته كه     .آورد  خواهد  پديد  را  ها آن  با  همبسته  توليد  خطوط
 كـه   حزب كمونيست كوبا است     ششم  كنگرة  در  شده  تصويب  اقتصاديِ  و  سياسي  مشي  خط  با  تناسب
 ايـن   بر  آنان  اين،  وجود  با .داشتند كند، توافق  مي هدايت را كشور اقتصادي الگوي كردن روز به  فرايند
 هـاي اقـتـصـادي       مؤسسـه   بر  كه  اي داخلي  و  خارجي  نظارت  با  رابطه  در  سند  كه،  كردند  تأكيد  نكته
 تـا   تري بـايـد داشـتـه بـاشـد            بيان صريح   بود  خواهد  حاكم  مشترك  هاي گذاري سرمايه  و  المللي بين

 .اجتناب ورزد    ها آن  ازتكرار  و  تصحيح كند  بود  پذيرفته  صورت  گذشته  مذاكرات  در  كه  هايي را  اشتباه
 از  حمايت  خارجي،  گذاري سرمايه  سود  به  كه  قانون  از  هايي جنبه  تقويت  اهميت  بر  يركا مالمي  رودريگو
 روشـن   هـاي  انگـيـزه    و  مقررات  شفافيت،  طريق  از  گذاران سرمايه  اعتماد  افزايش  و  كشور،  مالي  اعتبارِ
 مـنـطـقـه       نمـايـنـدة     وزكز،  پيمنتال  ايولوجيو  سوي  از  پرسشي  به  پاسخ  در كرد.   كند، تأكيد  مي  عمل

 داراي  و  شـده   روز  بـه   هـاي  گزينـه   از  يي مجموعه  داشتن  اهميت  بر  حاضران  از  تن  چندين  نوئويتاس،
 كردند، يـعـنـي     صحبت  مذاكرات  روند  در  مند عالقه  گذاران سرمايه  به  ارائه دادن     منظورِ به  باال  كيفيت
 در  كننده مذاكره  هاي تيم  كاري ويژه  و  مهارت  ضرورت  بر .است  نشده  گرفته  نظر  در  هميشه  كه  امري

 هـاي  بـخـش    مـورد   در  شـده   تصويـب   مشي خط    اساس  بر  تا  شد  اي ويژه  تأكيد  كوبايي  هاي مؤسسه
 و  شـده   درك  طوركامـل  به  ها، آن  بودن  عملي  بررسي  جمله  از  ها، پروژه  هاي ضرورت  و  نيازها  متفاوت،

 بـرگـزاري    زمـان   در  نمايندگـان   ترديدهاي  و  ها، نگراني  پايبندي نشان داده شود. پيشنهادها،       ها آن  به
گرفت، يعـنـي      خواهند  قرار  بيشتر  بحث  مورد  ملي  مجلس  بعدي  جلسه  در  كاماگوئه  استان  در  نشست

 .باشد داشته خود دستوركار در را جديد مهم قانون تصويب است قرار كه در نشستي

 ها!  مليتي هايِ هند  برضد چند كارزارِ كمونيست
 دومـيـن     -) TESCOتسـكـو (       ورود  اعـالم   با  هندوستان(ماركسيست) همزمان    كمونيست  حزب
 بـيـرون    بـراي   خـود   هندوستان، فراخـوان   بازار  به -دنيا  در  عمومي  كاالهاي  و  خواربار  بزرگ  فروشگاه

 اي زنـجـيـره     فروشگاه  اين .گرفت  سر  از  فروشان خُرده  بخش  از  مليتي  چند  بزرگ  هاي فروشگاه  راندنِ
 Trentمـاركـت (       هـايـپـر     تـرنـت    شركـت   سهام  از  درصد  50  خريد  براي  كه،  كرد  اعالم  آسا غول

Hypermarket Ltd،( تاتا شركت به متعلق (TaTa) جنـوب   در  را  اي زنجيره  فروشگاه  12 ، كه 
 نوليبرالـي   دولت  كه  زماني  از .كرد  خواهد  گذاري سرمايه  پوند  ميليون  85  گرداند، مي  هندوستان  غرب  و

 مالكيـت   با  ها شركت  عملكرد  بر  نظارت  آمده است،   سركار  2012  سال  در  كنگره  حزب  رهبري  به  هند
 نيازهـاي   خريدوفروش  بازارهاي  تصرف  از  همگاني  نگراني  و  ترس  به  كه  است  يافته  كاهش  خصوصي

 خـروج   رونـد   و  شغـل،   ميليون  40 افتادن خطر به خارجي، هاي شركت سوي از هندوستان روزانه مردم 
  بيانيـة   در  (ماركسيست)    هندوستان  كمونيست  حزب  است. زده دامن كشور، از حاصل سودهاي  شتابان

دوبـاره بـرقـرار        را  خارجـي   هاي سرمايه  در مورد   شده  سست  محدودسازيِ  كه  كرد  تعهد  اش انتخاباتي
 مـواد   بهـاي   افزايش  دليل به را دولت نو، دهلي در انتخاباتي اي سخنراني در حزب خواهد كرد. رهبران 

 ازجـملـه    كشـور،   طبيعي  منابع  چپاول”   در  خصوصي  دار سرمايه  هاي شركت  دست  باز گذاشتنِ   و  غذايي
 رهـبـر    كـارات،   پـراكـاش   .كردند  نكوهش  شدت به  “ زيرزميني  گاز  هاي ميدان  و  كاني،  توليدات  زمين،
 راسـت   گراي ملي  ، حزب  كه  يادآور شد   و  كرد  محكوم  را  هند  دولتي  دستگاه  در“   سابقه بي”   فساد  حزب،
 شـمـار   بـه   دولـت   مخالف عـمـدة    ديگر  كه  ،(BJP)پي    جي  بي   نام  به  هندو  آيين  به  وابسته  افراطي

 سياسي  هاي بندوبست  از  را  كشور”   :گفت  كارات .ندارد  كنگره  حزب  از  كمي  دست  رسوايي  در  رود، مي
  “ساخت. رها پي بايد جي بي و كنگره هاي حزب

 بـراي   ارزان  تغذيـه   ساختن فراهم جهت “همگاني غيرخصوصي توزيع سامانه” برپاييِ همچنان  حزب
 بـراي   بيشتر  بودجه  اختصاص دادنِ   و  ها، شركت  سود  و  ثروتمندان  درآمد  بر  ماليات  افزايشِ  مستمندان،
 هـاي  كرسي  سوم  يك  كمونيست هند (ماركسيست) واگذاريِ         شد. حزب    آموزش را خواستار    و  بهداشت
 اعدام در كشور را خواستار گرديد. نيز الغايِ مجازات و زنان به ملي كنگره و ها استان در نمايندگي
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بينيد   پرسش: دورنمايِ كليِ مبارزات سنديكايي را چگونه مي        
 كنيد؟ و ارزيابي مي

 
ــي             پاسخ ان ــ ه ــ ج ــي  اي ــ ــك دي ــ سن ش  جنب ي،  رحلة كنون در م  :
عهده دارد و داراي پتانسيل قابلِ توجـهـي اسـت.             هاي عظيمي به    مسئوليت

اي، و      اي، نـاحـيـه       طوركلي، با گرد آوردنِ نيروها در سطح ملي، منطقه          به
توانيم به نتايج پرشماري      ديگر، مي   پارچه و همبسته با يك      طورِيك  جهاني، به 

مـان را       المللي، مبـارزة مـلـي        يابيم. بنابراين، با بناي همبستگيِ بين        دست
طور روزانه بايـد در مـركـز            توانيم تقويت كنيم. هدف اساسي ما، كه به          مي

اش، شركـت     مبارزات ما قرار گيرد، متحد كردنِ طبقة كارگر زيرِ لوايِ منافع          
مـان، و هـمـĤهـنـگ كـردنِ               در نوسازيِ جنبشِ سنديكايي با تمام قواي      

مـان    اي، براي تقويت ظرفيت     اي، و ناحيه    مان در سطحِ ملي، منطقه      نيروهاي
 است.
 

پرسش: بحرانِ اقتصادي، و اثرهاي آن بر وضعيت كارگـران        
 و جنبش سنديكايي، چيست؟

 
سرمايه    پاسخ نِ مالي  حرا ــاي         : ب وره ــ ش م ك ا ــ تم در  ري، كه  دا
وقوع پيوست، شرايط زندگي طبقة كارگر را در همـة   داري پيشرفته به  سرمايه
داران و انحصارها     تر كرده است. سرمايه      طور چشمگيري وخيم    هايش به   جنبه

ها، براي شـتـاب دادن بـه            داري و در تمام قاره      در تمام كشورهاي سرمايه   
كارگري كه قبالً تهيه ديده بودند، و در جهت كسب ارزشِ            -ابتكارهاي ضد 

اضافي بيشتر، از بحرانِ مالي استفاده كردند. از سطحِ بيكـاري بـاال بـراي                  
تحميلِ تروريسمِ دولتي و كارفرمايي، براي تحميلِ سـركـوب و افـزايـشِ            

خصوص از كودكانِ طبقة كارگر و زحـمـتـكـشـان،              كشي از جوانان، به     بهره
داري براي خـروجِ از         هاي سرمايه   هايي كه دولت    كنند. سياست    استفاده مي 

ها، و نـيـز         اند، بدون در نظر گرفتن اسم يا تركيب آن          بحران در نظر گرفته   
هاي بسـيـار       شرط اصلي نهادهاي امپرياليستي جهاني، مزدها و حقوق         پيش

ها، با گرايشي به رسيدن به كمتـريـن           پائين، و كاهش دائمي مزدها و حقوق      
ها را در تمـام       ها و گرايش    مزد و حقوق در بازارِ جهاني است. همة اين پديده          

 توانيم مشاهده كنيم. ها: آمريكا، اروپا، و آسيا، مي كشورها و قاره
 

پرسش: جنبش سنديكايي امروز چگونه و نقش فدراسيـون          
 در دوران كنوني چيست؟

 
ت          پاسخ جه ا  ديكايي ب سن شِ  جنب ر،  رگ م: كا در مقا ريِ   : ما  ــ ــي گ

اف تي يو)، وظيـفـه           طبقاتي، فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري (دابليو      
هاي استثمارگران را افشا كنيم، و كارگرانِ جـهـان را بـا                  داريم كه توطئه  

جويانه، انترناسيوناليسم، روياروييِ پـيـگـيـر          يي مشحون از مبارزة رزم      روحيه
هاي اخير فـدراسـيـونِ         هاي امپرياليستي، تقويت كنيم. در سال        برضد جنگ 

جهاني سنديكاهاي كارگري و اعضا و دوستانِ آن در نقاط مختلف جـهـان،              
 اند. پيش برده ها را به اند و امر آن دست به مبارزات مهمي زده

براي سـازمـان     
    ــت ــاوم ــق دادنِ م
كارگرانِ عرب، كه   

هـاي     مخالف طرح 
امپرياليستي بـراي   

اصطـالح    برپاييِ به 
خـــاورمـــيـــانـــه ” 

انــــد،  “ نــــويــــن
فدراسيون جهـانـي    
ــاي    ــاه ــك ــدي ــن س
    كارگري موقعـيـت
ــواري در      ــتـ اسـ
كشورهاي عـربـي    

. سازمان   هـاي    دارد
مهم اين كشورهـا    
عضو و دوسـتـانِ      

مان در هـمـان جـهـت،           اند. ما به راه      فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري   
مان در جهانِ عرب برضد تـجـاوز          طبقه  با برادرانِ هم      بيشتر كردنِ همبستگي  

هاي نيروهاي امپرياليستي، يـعـنـي          امپرياليستي، افشايِ پيگيرِ طرح و توطئه     
 آورند، ادامه خواهيم داد.   وجود مي نيروهايي كه در منطقه دشمني به

 
پرسش: مبارزات فدراسيون و دستاوردهاي آن پس از آخرين          

 چيست؟  -گنگره شانزدهم –گنگره
حاديه    پاسخ ت زدهم ا شان ت         : گنگرة  ــ رك ــ ش ا  هاي كارگري كه ب

كشورِ جهان برگزار شد، براي جنبشِ سنديكايي كارگري  101نماينده از  828
گيري طبقاتي رويدادي تاريخي بود. اين گنگره، ماهيت باز، وسـيـع،             با جهت 

     گيري طبقاتي فدراسـيـون       دمكراتيك، مدرن، انترناسيوناليستي، و داراي جهت
مصـوبـة اصـلـي         -“ پيمانِ آتن”  تابيد.   جهاني سنديكاهاي كارگري را باز مي     

ميراثي مهم براي جنبشِ سنديكايـي        -هاي كارگري   گنگره شانزدهم اتحاديه  
هـايـي      المللي و ثمرِ تصميمي جمعي، پخته، و دمكراتيك بود كه تحليـل             بين

اي كه در     هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي      موقع در ارتباط با توسعه      مهم و به  
اند درخود متبلور كرده است. كنش پر ارجِ            مسير منافع كارگران و زحمتكشان    

اي، و      فدراسيونِ جهاني سنديكاهاي كارگري در سطح مركزي، مـنـطـقـه            
اي، تالش براي متحد كردِن نيروهاي طبقة كارگر در مبارزة طبقـاتـي،               ناحيه

تالش براي متحد كردن كارگران باوجود داشتنِ ايدئولوژي، مذهب، زبان، و            
كشـيِ     جنسيت متفاوت، و متحد كردن عموم مردم در مـبـارزه بـا بـهـره                  

 داري از آنان و مبارزه برضد امپرياليسم بوده است. سرمايه
رشد سازمانيِ فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري، كه در پيِ آن بـيـش             

دهد، يـكـي از      كشورِ جهان را پوشش سازماني مي  126ميليون تن در      86از  
 هاي اين رشد است. نتيجِه
 

در جهاني سنديكاهاي كارگـري      پرسش: فعاليت فدراسيون     

هاي جورج ماوريكوس، دبيركلِ  پاسخِ
فدراسيون جهاني سنديكاهايِ كارگري، به 

 هاي كميتة روابط سنديكاييِ ايران پرسش

 15ادامه  در صفحه 

 هاي مالي رسيده كمك
 يورو      100به ياد رفيق ناصر شاهسون  رفيقي از اسن                                      


